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 Abstract 

This study examines how Swedish Television (SVT) is thinking about news reports that 

affect the suburbs of Stockholm, what their policy looks like concerning this question and 

whether the reporter’s ethnicity matter when it comes to the news reporting on the suburbs of 

Stockholm. The study is of a qualitative approach based upon previous research on suburban 

reporting and theories of the journalist’s responsibility, the media situation in Stockholm and 

racism in news media. In the discussion on suburbs, it refers to immigrant areas in the 

outskirts of Stockholm, which are particularly vulnerable to poverty, crime, integration 

problems and social problems. To conduct the study, semi structured interviews were held 

with reporters, editors and a manager at SVT Stockholm. The total of seven interviewees 

answered five questions concerning SVT Stockholm's news reporting of the suburbs and how 

they themselves felt about the subject. The answers differed from some of the questions and a 

clear distinction was made between the reporters verses the editors and the person with 

managerial position. Our study shows that the reporter's ethnicity is of great importance in 

suburban reporting. This means that it is easier for ethnic foreign reporters at SVT than the 

ethnic Swedish ones to come close to the people of the suburbs, and for example make them 

willing to participate in interviews. The study's result reveal that it is because the people of 

the suburbs can more easily identify and relate to ethnic foreign reporters. Our study also 

appears to be consistent with previous research on outward perspective and negative 

reporting. The result also shows that the employees at SVT Stockholm have limited 

knowledge of the governing documents and guidelines they are supposed to follow in their 

work process. 
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Sammanfattning 

I denna studie undersöks hur Sveriges Television (SVT) resonerar kring nyhetsrapportering 

som berör Stockholms förorter, hur deras styrdokument ser ut i frågan, samt om en reporters 

etnicitet har någon betydelse för nyhetsrapporteringen om Stockholms förorter. Studien är av 

kvalitativ ansats och bygger på tidigare forskning om förortsbevakning samt teorier om en 

reporters ansvar, mediesituationen i Stockholm och rasism i nyhetsmedia. I diskussionen om 

förorter refereras det till invandrartäta områden i Stockholms ytterstad som är särskilt utsatta 

för fattigdom, kriminalitet, integrationsproblem och social problematik. För att genomföra 

studien hölls semistrukturerade intervjuer med reportrar, redaktörer och en chef vid SVT 

Stockholm. De totalt sju intervjupersonerna fick svara på fem frågor som berörde SVT 

Stockholms nyhetsbevakning av förorterna och hur de själva kände inför ämnet. Svaren 

skiljde sig åt något gällande vissa frågor och en tydlig skillnad kunde ses mellan reportrarna 

respektive redaktörerna och personen med chefsbefattning. 

 
Vår studie visar att reporterns etnicitet är av stor vikt vid förortsbevakning. Det innebär att 

det är lättare för etniskt utländska reportrar vid SVT än de etniskt svenska att komma nära 

inpå förortsborna samt få dem att ställa upp på intervjuer och dylikt. Studiens resultat avslöjar 

att det beror på att förortsborna lättare kan identifiera sig med och relatera till etniskt 

utländska reportrar. Vår studie visar sig även stämma överens med tidigare gjord forskning 

om utifrånperspektiv och negativ rapportering. Resultatet visar dessutom att de arbetande på 

SVT Stockholm har begränsad kunskap om de styrdokument och riktlinjer de ska följa i sin 

arbetsprocess. 
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1. Inledning 

Ordet förort associeras ofta till barn som leker bland trasiga lekparker och stora betonghus 

med parabolantenner på varje balkong, samt invandrade män som röker pipa på ett café och 

kvinnor i sjal som handlar i torgstånd. Förorten har under 30–40 år porträtterats på samma 

sätt i media, vilket givit gemensamma referensramar för ett kollektivt samhälleligt 

medvetande (Ericsson, Molina, Ristilammi, 2002, s. 23). 

 
I diskussionen om förorter associeras det till områden som Rinkeby, Hjulsta, Akalla, 

Bredäng, Tensta, med flera. Förorterna framställs ofta som farliga platser. Media målar upp 

en bild som de bosatta i förorterna sällan håller med om. Rapporteringen speglas av 

kriminalitet, skjutningar och integrationsproblematik. Enligt forskning hävdas att den 

negativa och ofta missvisande bilden av förorterna beror på att Stockholms journalister är 

bosatta i innerstaden. Forskare hävdar även att det beror på att antalet journalister med 

invandrarbakgrund är få, men främst att det är ytterst få som kommer från förorterna (Brune, 

1998). Nämnda anledningar leder till att rapporteringen om förorterna sker ur ett 

utifrånperspektiv (Nygren, 2005, s. 190). Därför ska vi i denna studie undersöka hur media, i 

vårt fall SVT Stockholm, resonerar kring sin förortsbevakning, samt vilka regler de har 

gällande frågan. 

 
Diskussionen om förortsjournalistik är mycket aktuell i dagsläget. Till debatten hör var 

svenska journalister är bosatta. I april 2017 anordnade Publicistklubben en paneldebatt 

gällande den svenska lokaljournalistikens skildring av förorter. Det faktum att media sällan 

anställer invandrare eller förortsbor hamnade i fokus under debatten. Varannan yrkesverksam 

journalist i Sverige bor i Stockholms län. Södermalm är den mest journalisttäta stadsdelen 

och 25 gånger mer journalisttätt än Rinkeby-Kista stadsdelsområde, enligt Institutet för 

mediestudier (Sandström, 2004, s. 19). 

 
Sandström (2004, s. 19) menar att medborgare bosatta i innerstaden känner betydligt fler 

journalister än förortsborna gör. Det kan ställa till problem för den förortsbo som vill nå ut 

med ett budskap i media. Förortsbor och innerstadsmedborgarna verkar i olika kontaktnät. De 

har sina barn i skilda skolor och deras föräldrar bor på skilda servicehus. Journalister som 

besöker förorter brukar liknas vid upptäcktsresande som besöker mörkrets hjärta. Det finns en 

kolonial distans som skiljer journalister och förortsbor åt. Naturligtvis påverkar det den 

rådande attityden på redaktionerna. 

 
Under den senaste tiden har det dessutom pågått en het diskussion gällande mångfalden på 

SVT. I fjol kritiserades tolv nuvarande och tidigare anställda på SVT om bristen på mångfald 

i en debattartikel i Expressen. Detta efter att SVT gått ut med vilka programledarna för deras 

nya morgonsatsning skulle vara. SVT har bland annat fått motta kritik för att de påståtts 

skylla på att bristen på mångfald inom företaget beror på att det inte finns kompetenta och 

erfarna journalister med en annan bakgrund än den traditionellt svenska. Nyhets- och 

divisionschefen Anne Lagercrantz bemötte kritiken och sa “bristen på mångfald är vårt 



6  

ansvar som arbetsgivare och ingen annans”. Hon nämnde vidare att mångfald både handlar 

om vilka som finns på redaktionen, men även om utbudet. Lokalt gjorde de den största 

förändringen i SVT:s historia när de öppnade redaktioner i Angered, Rinkeby, Södertälje och 

Helsingborg, som gör skillnad i SVT:s journalistik, enligt Anne Lagercrantz (Grönberg & 

Sandberg, 2017). 

 
Många hävdar att segregeringen i Stockholms län beror på miljonprogrammet, riksdagens 

beslut om att mellan 1965 och 1975 bygga en miljon nya bostäder i landet. De kulturella 

skillnaderna och utanförskapet hävdas också vara en anledning Stockholms segregation. 

Detta eftersom rapportering om kulturella skillnader eller problematik som skett konsekvent 

med politiska beslut hämmas i det öppna samhället (Ericsson, Molina, Ristilammi, 2002). 

Journalistik ska spegla samhället, men speglas verkligen hela samhället om media aktivt 

väljer att inte rapportera om ett ämne eftersom att det kan anses rasistiskt? 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur SVT Stockholm ställer sig inför att 

rapportera om förorterna i Stockholms län. 

 

1.2 Frågeställningar 

● Hur resonerar reportrar, redaktörer och chefer på SVT Stockholm kring att skildra 

Stockholms förorter? 

● Hur mycket känner reportrar, redaktörer och chefer på SVT Stockholm till om de 

styrdokument SVT ska följa? 

● Har en SVT-reporters etnicitet någon betydelse för dess nyhetsrapportering om 

Stockholms förorter? 

 

1.3 Vad är en förort? 

Förorten var en symbol för modernisering under större delen av 1990-talet. Jämfört med 

Stockholms innerstad växte förorten fram som ett mer segregerat boende. Där fanns 

villaförorter i Saltsjöbaden, Djursholm och på Lidingö, men även trädgårdsstaden där 

arbetare reste sina egna hem i Enskede och Älvsjö (Lundén, 1999, s. 144). 

 
Först under 1960- och 1970-talet förändrades synen på förorten. Miljonprogrammet som 

mellan 1965 och 1975 skulle bygga bort bostadsbristen mötte hård kritik, bland annat i 

Tensta och Rinkeby. Redan innan Tensta var färdigbyggt kom den första kritiska skildringen 

i bokform under namnet “Rapport Tensta”. Boken skrevs av några journalister på Expressen 

som vinklade Tensta till en symbol för miljonprogrammets misslyckande (Ericsson, Molina, 

Ristilammi, 2002, s. 23). 
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När 1970-talets bevakning av Rinkeby och Tensta analyserades framkom gemensamma 

nämnare, nämligen att förorterna var permanent ofärdiga. De var smutsiga, skräpiga 

betongfyllda platser som tidigt skulle komma att definieras som problemområden kopplade 

till kriminalitet och sociala problem. På 1980-talet började invandrarna komma, och 

områdena kom att representera icke-svenskhet. Förorten blev både ett hot och en exotisk plats 

på samma gång (Ericsson, Molina, Ristilammi, 2002, s. 23). 

 
Medias nyhetsurval framställer förorterna som kriminella och våldsamma problemområden. 

Detta på grund av dess val av bilder samt beskrivningen av medborgarna och miljön (Nygren, 

2005, s. 355–356). Förorterna är invandrartäta områden som media genom en “vi och dem”- 

uppdelning i rapporteringen upprätthållit folkets fördomar om (Ericsson, Molina, Ristilammi, 

2002, s. 23). 

 
I flera årtionden har journalister besökt miljonprogrammets förorter som några slags 

upptäcktsresande. Efter några timmar återvänder de till innerstadens redaktioner och skriver 

skildringar om betong, missbruk och fattigdom eller exotiska marknader, sambadans och 

kampsport. Förorternas invånare har länge framställts som annorlunda, även om gestaltningen 

har skiftat något över tid. Av media har de försatts utanför boxen, utanför det “vi” som 

journalisterna upprätthåller. Poliser, lärare, socialarbetare och auktoritära invandrarexperter, 

ofta ariska etniska svenskar, får i artiklarna berätta om förorternas bekymmer och hur de bör 

åtgärdas (Brune, 1998, s. 10–11). 
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2. Tidigare forskning 
 
2.1 Utifrånperspektiv 

Forskning påvisar att medias uppmålade bild av förorterna, som är negativ och missvisande, 

beror på att journalisterna i Stockholm är bosatta i innerstaden (Nygren, 2005, s. 190). Få 

journalister har invandrarbakgrund eller är bosatta i förorterna, det innebär att 

medierapporteringen om förorterna sker ur ett utifrånperspektiv. Ännu färre kommer från de 

resurssvaga förorterna, det vill säga miljonprogramsområdena. Det resulterar i att all 

rapportering kring de resurssvaga förorterna rapporteras ur ett utifrånperspektiv (Nygren, 

2005, s. 190) där journalisterna har begränsad kunskap om områdena, invånarna samt om vad 

som faktiskt händer där. Detta leder till att den rapportering som ändå når ut blir stereotypisk, 

vilket även bidrar till ”vi och dem”-känslan. Journalistik handlar i grund och botten om att 

granska politikerna (dem) åt oss medborgare (vi). När det kommer till resurssvaga områden 

som porträtteras som farliga och exotiska, blir denna ”vi och dem”-känsla snedvriden 

(Nygren, 2005, s. 198). 

 

2.2 Miljonprogrammet 

Mellan år 1965 och 1975 skulle det enligt riksdagens beslut byggas en miljon bostäder i 

Sverige för att råda bot på bostadsbristen. Miljonprogrammet fick kritik eftersom förorterna 

fortfarande var smutsiga och betongklädda platser dit invandrarna på 1980-talet planlöst 

placerades. Redan då blev förorterna representanter för icke-svenskhet, både på ett hotfullt 

och exotiskt sätt (Ericsson, Molina, Ristilammi, 2002, s. 16–19). 

 
En studie om förortsbevakning gjordes under åtta veckor vardera under tre års tid, år 1976, 

1988 och 2000. Studiens resultat visar att bilden av förorter som problemområden var 

etablerad i media redan 1976. Förortsbevakningens dominerande teman är brottslighet, 

sociala problem och lokala politiska frågor. Alla tre åren då studien utfördes var temana lika 

negativt skildrade, precis som ett starkt utifrånperspektiv (Klefbom & Rönnblom, 2001). 

 
Förorterna har flera titlar, en av dessa som förorterna associeras mest till är termen 

miljonprogramsområden. Enligt tidigare forskning ser nyhetsrapporteringen densamma ut 

vad gäller kriminalitet och sociala problem (Ericsson, Molina, Ristilammi, 2002, s. 16–19). 

Media har en tendens att hålla en negativ ton i rapporteringen om förorterna. Även när de 

rapporterar om en positiv nyhet vinklas det på ett negativt sätt (Nygren, 2005, s. 178). 

 

2.3 Stockholms mediesituation 

Större delen av den svenska journalistkåren är bosatta i Stockholm. Det är även i Stockholm 

de flesta redaktionerna finns, samt varifrån de flesta nyheter produceras. Det finns flertalet 

medier i Storstockholm som bevakar länets olika skeenden. För det mesta handlar det om 

nyheter av riksintresse, vare sig det handlar om större ekonomiska nyheter, regeringen eller 
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riksdagen. Stockholm kallas för ”det nationella nyhetsomloppets centrum”, vars nyheter 

riktar sig till hela riket som publik (Hadenius, Wadbring & Weibull, 2011). 

 
Vad gäller fördelningen mellan positiva och negativa nyheter skiljer det sig mellan områdena 

i Storstockholm. Det kommer störst andel positiva nyheter från innerstaden medan de 

negativa dominerar i förorterna. Mediernas skildringar skiljer sig alltså åt inom Stockholms 

län (Nygren, 2005, s. 163). 

 
● I Stockholms innerstad skildras “det goda samhället”. Medierna rapporterar om 

skridskoåkning i Kungsträdgården, nya litterära skyltar som placerats ut om 30- 

årsjubileet för ett innecentrum på Östermalm. Det rapporteras till viss del om farliga 

skeenden, till exempel övergångsställen där Expressen anordnat en kampanj efter att 

en äldre dam blivit överkörd (Nygren, 2005, s. 164). 

● När det kommer till bevakningen av Stockholms ytterstad dominerar skildringen av 

negativa händelser. Media beskriver hur farliga händelser avlöser varandra i 

förorterna. Mest dominant är historierna om drabbade människor och samhälleliga 

problem (Nygren, 2005, s. 164). 

 

2.4 Nyhetsmedia och rasism 

I samhället har organiserade rasisters kriminella aktivitet gjort frågan om rasism till ett 

polisiärt problem. Människors föreställningar om rasism förstärks i massmedias rapportering 

och blir en viktig del i vår sammantagna kunskap om frågan. Det blir en del av vårt sätt att se 

på och agera efter sunt förnuft. Hur rasism definieras är centralt i frågan eftersom det 

påverkar vilka lösningar vi kommer fram till när det gäller rasistiska strukturer. Enligt 

modern forskning gjord i Västeuropa är rasism ett för komplext fenomen för att kunna luta 

sig tillbaka på vad politiker, polisen och media definierar det som. Rasismen har en tendens 

att förändras och anpassas till nya situationer, enligt forskare från bland annat Holland och 

Storbritannien. De menar att den antirasistiska protesterande rörelsen inte tar hänsyn till 

rasismens förmåga att byta form, och därför inte kommer åt problemet i önskad utsträckning 

(Brune, 1998, s. 85). 

 
Klassisk nyhetsmedia tenderar att lägga fokus på det som är negativt, avvikande eller 

våldsamt, samt osynliggöra sociala processer och maktförhållanden. Den brukar också kunna 

reducera strukturella frågor till specifika personer samt processer till händelser. Därför har 

rasism och nazism blivit synonymt med rasistiska och våldsamma aktörer. Det är därför inte 

särskilt förvånande att rasismen får en betydande plats i nyhetsmedia (Brune, 1998, s. 88). 

 
I den första delen av 1990-talets nyhetsrapportering definierades rasism som kriminalitet i 

samband med våld och attentat. Rikspolisens uppfattning om rasister var att de var en 

kontrollerbar grupp människor med kriminell belastning, vilket nyhetsrapporteringen 

legitimerade. Samtidigt skedde attentat riktade mot enskilda invandrarfamiljer och 

flyktingförläggningar, vilka begicks av tidigare ostraffade män. Dessa händelser hade 
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uppkommit och ökat under de senaste åren, vilket nyhetsmedia fäste marginellt intresse vid 

(Brune, 1998, s. 89–90). 

 
Situationen i media kan tolkas som en följd av att det inte fanns någon mall för hur en 

gärningsman till liknande attentat skulle kategoriseras då de varken kunde stämplas som 

patologer, rasideologier eller kriminella (Brune, 1998, s. 89). Typiskt för denna tidsepok var 

nyhetsmedias brist på analys av invandrarhatets utbredning och hur det kunde kopplas till 

strukturella samhälleliga faktorer. Nyhetsmedias sätt att rapportera om strukturell rasism 

saknade sammanhang och förklaringar. En ifrågasättande röst om vad det egentligen är för ett 

samhälle som ogillar invandrare uppmärksammades aldrig (Brune, 1998, s. 89–90). 

 
Nyhetsutbudet vad gäller etniska frågor är bristande i västvärlden. Det finns diverse 

förklaringar till varför det är så. I ett försök att förklara detta pekas det ofta på enskilda 

journalisters okunskap när det kommer till frågor om etnicitet, deras bristande erfarenheter 

av- och personliga förhållningssätt till- invandrare. Det pekas även på redaktioners bristande 

organisering av nyhetsarbetet. Bristande resurser möjliggör inte tillräcklig förberedelse och 

eftertänksamhet, vilket i sin tur ställer höga krav på effektivt arbete. Det gör att 

nyhetsreportrarna håller sig till rutinmässiga bevakningar, utnyttjar färdiga mallar för 

nyhetsrapportering och icke-kontroversiella källor. Journalistikens brister har även förklarats 

som en konsekvens av avsaknaden på regler och redaktionell policy som skulle göra 

journalistiken konsekvent i arbetet mot rasismen (Brune, 1998, s. 93). 

 

2.5 Medias skildring av invandrare 

Sverige har betraktats som ett invandrarland med mycket variation av etnisk och kulturell 

mångfald ända sedan 1930-talet. Sedan en lång tid tillbaka har politiker diskuterat mediernas 

roll och ansvar i det mångkulturella samhället. Flera studier som gjorts har visat att 

nyhetsrapporteringen om människor med utländsk härkomst ofta är stereotyp, fördomsfull 

och missvisande (Hultén, 2016, s. 330). 

 
Enligt medieforskaren Stuart Allan är västvärldens journalistik lika med en “vit” struktur. Det 

som framställs som rätt och objektivt har sin grund i ”vita” sociala och kulturella 

konstruktioner. Vidare hävdar Allan att nyhetsjournalistiken och redaktionernas värderingar 

behöver förändras (Hultén, 2016, s. 335). 

 
Medieforskaren Gunnar Nygren skrev en avhandling vid namn Skilda medievärldar. I den 

beskrev han skillnaderna mellan sociala grupper i samhället vad gäller mediekonsumtion och 

människors förtroende för media. Enligt resultatet var invandrare från icke-nordiska länder 

den grupp som hade minst förtroende för media (Hultén, 2016, s. 331–332). 

 
Resultatet av Nygrens studie visade dessutom att förorter generellt skildrades ganska sällan. 

När de väl gjorde det handlade majoriteten av skildringarna om sociala problem och brott 
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som begicks i förorterna. Nygren menar att mångfaldsfrågor borde få ett institutionellt skydd 

i media (Hultén, 2016, s. 331–332). 



12  

3. Teorier 

”Identiteter konstrueras och reproduceras genom medierna. För demokratin handlar 

det mycket om medborgaranda, en känsla av samhörighet med samhället, vare sig det 

är kommunen där man bor eller nationen Sverige.” (Nygren, 2005, s. 14). 

 

3.1 Reporterns ansvar 

Välgjord journalistik ställer stora krav på reportern. En journalist har i uppgift att sprida 

information utan att dennes egna värderingar lyser igenom rapporteringen- detta för att 

publiken ska få en chans att bilda sin egen uppfattning om rådande situation. Lars Nord och 

Jesper Strömbäck (2012, s. 18) menar att det kräver att reportern strävar efter en allsidig 

rapportering som kommer så nära verkligheten som möjligt. Informationen övergår till 

desinformation om det inte följs. 

 
God journalistik kräver dessutom att journalisten uppträder på ett neutralt sätt gentemot sina 

källor, samt håller ett öppet sinne för värderingar denne kanske inte själv samtycker med. 

Professor Matthew Kieran menar att en reporter bör besitta ett visst lugn som inte sviker även 

i de starkaste av situationer. En journalist förblir observant när denne kan distansera sig från 

händelsen och på så sätt lyckas fånga upp dess detaljer (Kieran, 1997, s. 54–55). 

 
Kovach och Rosenstiel (2007, s. 157–161) menar att nyckeln är att reportern lyckas hålla sin 

åsikt utanför historien den ska förmedla. För att ge varje källa en rättvis behandling bör 

journalisten upprätthålla en neutral nyfikenhet gentemot denne. Källans klass, status, hudfärg, 

etnicitet, kön och politiska åsikt får under inga omständigheter påverka reporterns 

rapportering. Det gäller även känslor likväl som åsikter. Det är svårt att rapportera om en 

händelse som inte kan annat än skapa känslostormar med tanke på att journalistens egen 

känslostorm inte får synas i texten eller inslaget. 

 
Den skrivande journalisten väljer berättarteknik, struktur och ord med en underliggande vilja 

att förmedla ett budskap. Den klassiska kommunikationsmodellen avsändare > budskap > 

mottagare visar hur processen ser ut när avsändaren (författaren) vill dela sin kunskap med 

mottagaren (läsaren) med hjälp av ett budskap (ett journalistiskt verk). Modellen kallas även 

för järnvägsmodellen, med motiveringen att ett budskap färdas mellan punkt A och punkt B 

som ett tåg på en järnväg. Jostein Gripsrud menar dock att det inte riktigt är så enkelt vad 

gäller kommunikation eftersom budskapet ofta tar olika avstickare på vägen, vilket kan 

påverka var det kom ifrån och var det landade (Gripsrud, 2011, s. 143). 

 
Kovach och Rosenstiel (2007, s. 143) pekar på att det finns tillfällen när en reporter kommer 

väldigt nära inpå sina källor. I teorin är det möjligt för en journalist att både rapportera om 

och delta i en händelse. Detta sker till exempel inom krigsjournalistik och rapportering från 

katastrofer där reportern är på plats och därför påverkas av situationen. Kovach och 

Rosenstiel (2007, s. 143) menar att det inte är fel men att det däremot medför en minskad 
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tilltro till journalistens rapportering då den kan färgas av egna åsikter. I genomförandet av 

denna studie är det av vikt att ha reporterns ansvar i åtanke för att djupgående kunna förklara 

varför SVT:s förortsbevakning ser ut som den gör. Reporterns ansvar och insatser är viktiga 

att ta hänsyn till eftersom det är reportrarna som skapar SVT:s nyhetsinnehåll, även om 

redaktörer och chefer också förstås har en central roll. Till reporterns, och även övriga 

redaktionens, ansvar hör att undvika spridning och upprätthållning av stereotypa bilder och 

fördomar (Kovach & Rosenstiel, 2007). 

 

3.2 Fördomar och stereotyper 

Majoriteten av Stockholms läns invånare är bosatta i förorterna. Medias bild av förorterna bär 

många stereotyper. Medieforskaren Stuart Hall (1997) trycker på skillnader i medias 

verklighetskonstruktion, samt hur stereotyper hjälper till att förstärka och bevara ojämlika 

maktförhållanden. Hall skiljer på “typifiering” och “stereotypifiering”, han menar att det för 

vår uppfattning om världen är nödvändigt att kunna se olika “typer”. Vi känner igen en säng 

eller soffa utifrån tidigare möbler vi sett. Vi skapar ordning i vår omvärld genom att 

“typifiera” våra iakttagelser. Vi tror oss känna människor runt om oss baserat på deras yrke, 

umgänge och sociala uppträdande (Hall, 1997). 

 
Stereotyperna har en funktion i media. Det är ett sätt att konstruera bilden av vår identitet 

som ska bestå av självständiga kvinnor och jämställda män. Processer av uteslutning och 

inneslutning utvecklas med hjälp av stereotyper. De målar upp gränser där människor 

tenderar att söka sig till gemenskap, “de tillhörande”, samt gränser där vi bedömer vad som är 

“normalt” och “onormalt” (Hall, 1997). 

 

3.3 Primär och sekundär socialisation 

Känslan av samhörighet är bland det viktigaste människan har. Tack vare identifikation kan 

vi förstå vilka vi är och hur vi ska agera. Sociologer och socialpsykologer kallar detta för den 

primära och sekundära socialisationen. Vad gäller det primära identifierar sig människan med 

sina närmaste, som familjen. Den sekundära socialisationen handlar om att identifiera sig 

med de näst närmaste, som vänner, skolkamrater och arbetskollegor. I dessa sammanhang lär 

vi oss vilka vi är och vad som förväntas av oss som medmänniskor. Inom den sekundära 

socialisationen finner vi en av de allra viktigaste faktorerna för vår identifikationsprocess, 

massmedia. Media är samhällets förlängda arm som når in vår så kallade intimsfär, alltså 

hemmet. Medierna bidrar till att definiera vår verklighet och vilka vi är (Gripsrud, 2011). 

 
Etnologen Orvar Löfgren har dragit samma parallell. Enligt honom har medierna en 

avgörande roll när människor bygger gemenskaper genom att ”de skapar en nationell 

införståddhet och gemensamma referensramar” (Löfgren, 1990). Han menar att vi identifierar 

oss själva genom andra. Vad andra människor har för uppfattningar om oss får en stor 

påverkan på vår självbild och på vårt identitetsskapande. Löfgren (1990) menar att när en 

tidning skriver om hans samhälle och hans grannar, skriver de även om honom. De som både 
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skriver och läser tidningen får en uppfattning om hur ”hans samhälle” ser ut och hur de som 

bor där värderar saker och agerar i olika situationer. 

 
Robert Park och Herbert Blumers forskning vid Chicagos universitet betonar medias vikt när 

det kommer till att hålla samman ett samhälle, samt att ge allmänheten ledarskap och bygga 

upp en offentlig sfär där information och kreativitet kan utbytas ledarna och allmänheten 

emellan. De menar även att media är sin egen spegel och en form av samvete (Bennett & 

Entman, 2001). 

 
Även amerikanska forskare har gjort samma koppling. Forskarna försökte definiera grunden 

till välgjord journalistik, de kom då fram till att nyhetsmedia hjälper oss att definiera vårt 

samhälle. ”…de hjälper oss att skapa ett gemensamt språk och en gemensam kunskap 

förankrad i verkligheten” (Dahlgren, 1994). I Gunnar Nygrens avhandling Skilda 

medievärldar (2005) definierar Kathryn Woodward begreppet identitet enligt följande: 

 
“Identiteten ger oss en uppfattning om vilka vi är och hur vi förhåller oss till andra 

och till världen som vi bor i. Identiteten markerar de sätt på vilka vi är lika andra som 

delar samma position, och de sätt på vilka vi skiljer oss från dem som inte gör det” 

(Nygren, 2005, s. 57). 
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4. Metod och material 
 
4.1 Metod 

Denna studie är av kvalitativ ansats och gjordes för att ta reda på hur de som arbetar på SVT 

ställer sig till att rapportera om skeenden i Stockholms förorter. Genom enskilda 

semistrukturerade telefonintervjuer har vi ställt fem frågor med varierade följdfrågor till sju 

arbetare på SVT Stockholm, vars roller är reportrar och redaktörer samt personer med 

chefspositioner. 

 
En kvalitativ intervju är ett professionellt samtal med sin grund i vardagslivet (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 14). Den som utför en kvalitativ intervju vill besvara sina 

frågeställningar genom förståelse för sin intervjupersons sätt att se på världen och livet. 

Forskaren vill komma åt intervjupersonens egna beskrivningar istället för att hitta siffror som 

inom den kvantitativa forskningsmetoden. Intervjuerna kräver därför att forskaren har ett 

vetenskapligt material bakom sig när denne utför sina intervjuer. Forskaren bör vara 

förberedd samt ha goda kunskaper inom intervjuteknik och kommunikation (Balnaves, 

Donald & Shoesmith, 2008, s. 278). 

 
I vår studie har anställda vid SVT Stockholm fått berätta hur de uppfattar 

förortsrapporteringen. Tack vare det har vi fått veta intervjupersonernas uppfattningar om 

ämnet, och inte hur SVT som helhet ser på det. Motsatsen till den kvalitativa 

forskningsmetoden är den kvantitativa. I den kvantitativa forskningsmetoden gör forskaren 

uträkningar samt tittar på statistik och siffror (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 28). Det innebär 

att en kvantitativ studie välkomnar mer övergripande analyser jämfört med en kvalitativ som 

går mer in på djupet (Balnaves, Donald & Shoesmith, 2008, s. 278). 

 
Den kvalitativa forskningsintervjun kommer i flertalet olika utformningar. En sådan intervju 

kan utföras i fokusgrupper av olika storlek, eller som ett personligt och nära samtal mellan 

två personer. Vi valde att maximalt vara tre personer vid varje intervjutillfälle, det vill säga vi 

två forskare samt en intervjuperson. På så vis får den intervjuade största möjliga utrymme. 

Dess svar riskerar inte heller att färgas av någon annans, vilket är lätt hänt när flera 

intervjupersoner närvarar vid samma intervju, till exempel vid fokusgruppsintervjuer. Hur 

forskare planerar att besvara sina frågeställningar kan variera inom den kvalitativa 

forskningsmetoden, gemensamt är dock att valet av tillvägagångssätt vid intervjuerna 

påverkar studiens resultat. Varierar gör det även när det kommer till hur fritt intervjupersonen 

tillåts tala. Forskaren kan välja att hålla samtalet väldigt öppet för intervjupersonen eller 

väldigt strukturerat med en välplanerad intervjuguide då forskaren strikt styr samtalet (Kvale 

& Brinkman, 2014, s. 32). 

 
På grund av geografiskt avstånd har intervjuerna utförts via telefonsamtal. Det adderade både 

positiva och negativa aspekter till studiens resultat. Positivt var att intervjupersonerna kunde 
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känna sig mer avslappnade och öppna sig för samtalsämnet på ett mer intimt sätt när det 

fysiska mötet inte existerade. Därmed kunde studiens frågeställningar besvaras på bästa 

möjliga sätt. Att intervjuerna uteslöt det fysiska mötet kan även ses som en negativ aspekt för 

resultatet. Utan det fysiska mötet gick vi miste om kroppsspråk och närhet, något som kan 

vara betydande för analysen av materialet (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 190). 

 
Vi har använt oss av semistrukturerade frågor. Det betyder att vi utgick från vissa 

grundfrågor och lät därefter samtalet utvecklas på ett naturligt sätt, vi anpassade då 

följdfrågorna efter hur intervjun fortlöpte. Denna metod ger intervjupersonen möjligheten att 

utveckla sina svar i största möjliga mån. Metoden lägger dock ett större ansvar på att 

intervjuaren har kontroll för att samtalet inte ska glida ifrån samtalsämnet. Intervjuernas 

längd varierade bland de olika intervjupersonerna, vissa gav längre svar än andra på 

intervjufrågorna. I genomsnitt tog intervjuerna ungefär 40 minuter vardera att genomföra. 

Därefter transkriberade vi intervjuerna och la in relevanta delar i vårt resultatkapitel och 

analyskapitel för att besvara studiens frågeställningar. 

 

4.2 Dokumentanalys 

Eftersom vi i denna studie bland annat intresserat oss för våra intervjupersoners kännedom 

angående SVT:s styrdokument har vi tagit oss an styrdokumenten med hjälp av en 

dokumentanalys. Metoden dokumentanalys används för att samla information från offentliga 

dokument, hemsidor, lagar och dylikt som är relevant för uppsatsämnet och ingår i flera av 

uppsatsens kapitel, både i de teoretiska kapitlen och i de empiriska kapitlen. Dokumentanalys 

är en typ av nivåmodell som kan användas för att framta information från offentliga 

dokument utan att behöva lusläsa dessa från pärm till pärm. Metoden är även lämplig för att 

kunna ta fram rimliga innebörder av ett material för att sedan kunna jämföra och analysera 

dessa (Berg, 2003, s. 157). 

 
En litterär genomgång av ett ämne bidrar till att förstärka kunskaper inom området och 

stärker även tillförlitligheten till dessa (Bryman, 2011, s. 97). Syftet med en dokumentanalys 

är att samla information från offentliga dokument och källor. Detta för att få en övergripande 

kontext av ämnesområdet till ett sammanhang som kan överblickas. Dokumentanalys är 

därför en passande metod för denna studie (Berg, 2003, s. 162). Vad gäller SVT:s 

styrdokument och vår analys av dessa intresserade vi oss för vad som fanns skrivet om kultur, 

etnicitet, mångfald, lokala nyheter, våld, integration, segregation och dylikt. 

 
När vi analyserade dokumenten gick vi igenom innehållet i SVT:s styrdokument och valde ut 

den information vi ansåg relevant i sammanhanget. Detta gjorde vi explorativt med en 

öppenhet för informationen vi tog del av. Kvantitativ dokumentanalys med sökning efter 

förekomsten av vissa ord för statistisk har inte använts. Istället analyserade vi dokumenten på 

ett kvalitativt sätt. Kvalitativ textanalys handlar om att genom noggrann läsning av textens 

delar, helhet och kontext ta fram de väsentliga delarna av innehållet (Esaiasson, P. et al., 

2017). 
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4.3 Metoddiskussion 

Vad gäller forskning är en kvalitativ arbetsmetod mer djupgående än en kvantitativ, vilken är 

mer objektiv och kan använda randomiserade försök och enkätundersökningar för att 

framställa mer kvantifierbara resultat (Ekström, 2008). Den kvalitativa metoden används när 

den kvantitativa inte räcker till för att få önskat resultat. I en kvalitativ studie kan människors 

åsikter och synsätt återges, samtidigt som det tillåter forskaren att ta hänsyn till de 

omständigheter och förhållanden den studerade personen lever under. Det är fördelaktigt för 

att förstå ett mänskligt socialt beteende i dess kontext. Den kvalitativa metoden är lämplig för 

vår studie eftersom vi undersökt SVT:s förortsbevakning genom semistrukturerade intervjuer 

där vi fokuserat på SVT:s anställdas åsikter, synsätt och upplevelser. Den lämpar sig 

dessutom väl då vi tagit hänsyn till intervjupersonernas etniska bakgrund (Yin, 2013). 

 
Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer eftersom det är relevant till studiens utformning 

och frågeställningar. Eftersom studiens utgångspunkt är att ta reda på de tillfrågades egna 

resonemang är det inte möjligt att besvara studiens frågeställningar genom någon annan 

metod än den kvalitativa. Tack vare den kvalitativa forskningsintervjun kan studien närma sig 

public service på ett sätt som inte vore möjligt med den kvantitativa forskningsmetoden 

(Kvale och Brinkmann, 2014, s. 71). Vi har intervjuat reportrar, redaktörer och personer med 

chefspositioner vid SVT Stockholm. Vi valde att intervjua chefer eftersom det är relevant att 

se till åsikter och upplevelser från arbetsledande befattning. Reportrar är viktiga att höra 

eftersom de är ute på fältet samt är skapare av SVT:s innehåll. Redaktörer är relevant att 

intervjua eftersom de planerar plattformens innehåll och beställer jobben av reportrarna 

(Häger, 2014). 

 

4.4 Studiens reliabilitet och validitet 

Begreppen validitet och reliabilitet är relevanta oavsett val av metod för att avgöra studiens 

korrekthet och pålitlighet. Begreppen används för att mäta i vilken utsträckning datan och 

analyserna är relevanta i förhållande till problemformuleringarna i studien. Studien håller en 

hög nivå av validitet om forskarna mäter vad de avser att studera, samt hög reliabilitet om 

studien är giltigt utförd och forskarna har undvikit tillfälligheter som påverkar resultatet 

(Ekström & Larsson, 2010). 

 
Inom forskning handlar validitet om att kunna ange i vilken situation och för vilken 

population resultaten är giltiga och relevanta. Begreppet validitet kan jämföras med 

användandet av ett busskort. Kortet får användas på bussen men inte i taxin. Reliabilitet 

handlar däremot om pålitlighet. Reliabilitet innebär att den kunskap som kommer fram tack 

vare validiteten är framtagen på ett tillförlitligt sätt. Validitet och reliabilitet måste värderas 

på ett lite annorlunda sätt i kvalitativa studier jämfört med kvantitativa studier. Inom 

kvalitativ forskning kan tillförlitligheten inte skattas med siffror. Validitet och reliabilitet i 

studier med kvalitativ inriktning handlar om att kunna beskriva att insamlingen och 

bearbetningen av materialet gjorts på ett systematiskt och pålitligt sätt. I den slutliga 
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rapporten beskriver en även förutsättningarna inför projektet och hur resultaten vuxit fram 

under processens gång (Nelmes, 2012). 

 
Eftersom validitet innebär att söka svar på det relevanta i sammanhanget och reliabilitet avser 

att utföra sökandet på ett pålitligt sätt, håller denna studie en hög standard av bägge 

begreppen (Ekström och Larsson, 2010). Det relevanta i studiens sammanhang är de 

intervjuades upplevelser av SVT:s förortsbevakning, vilka vi sökt svar på genom 

semistrukturerade intervjuer. En forskningsstudies pålitlighet beror på forskarnas exakthet 

och noggrannhet. Därför har vi noga studerat de intervjusvar vi fått, vilket även avspeglar sig 

på studiens riktighet (Ekström och Larsson, 2010). 

 

4.5 Material 

Under studiens gång har vi utgått från tidigare forskning i ämnet. De olika huvudteman vi 

använt oss av i de kvalitativa semistrukturerade intervjuerna är gestaltning av förorterna, 

utifrånperspektivet, miljonprogramsområdena, Stockholms mediesituation, den positiva 

nyhetsrapporteringen i innerstaden och den negativa i ytterstaden samt fördomar och 

stereotyper. 

 
Vi har intervjuat personer med olika yrkesroller på SVT Stockholm. Förhoppningen var att vi 

skulle få en övergriplig men främst en rättvis bild av SVT:s förortsrapportering. Det är också 

viktigt att våra intervjupersoner både var etniska svenskar och personer med 

invandrarbakgrund. Vi har dessutom tittat närmare på hur SVT:s policy ser ut i frågan, samt 

hur mycket de tillfrågade känner till om styrdokumenten. Våra intervjuer gjordes per telefon 

på grund av geografiskt avstånd. Vi har bandat intervjuerna och sedan transkriberat de, enligt 

oss, viktigaste delarna. 

 

4.6 Intervjufrågor 

1. Kan du beskriva ditt arbete och ge något exempel på jobb du gjort (alternativt, för 

redaktörer, bett en reporter göra) som berört förorten? 

2. Hur uppfattar du att SVT jobbar med förortsrapportering? 

3. Känner du till SVT:s styrdokument? Pratar ni om dessa på redaktionen? 

4. Hur känner du inför att rapportera om skeenden i Stockholms förorter? 

5. Uppfattar du förortsrapportering som något känsligt? Varför/varför inte? 
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5. SVT:s styrdokument 

I följande avsnitt har vi tittat närmare på för studien relevanta delar ur SVT:s styrdokument, 

vilket även är dess sändningstillstånd. 

 
Enligt SVT:s styrdokument ska dess programverksamhet bedrivas utifrån ett jämställdhets- 

och mångfaldsperspektiv och utmärkas av kvalitet och nyskapande (Myndigheten för radio 

och tv, 2013). Att verka för nyskapande kan tolkas som att SVT ska hålla sig uppdaterade, 

inte bara som nyhetsmedia, utan även som samhällelig institution (Nygren, 2005). SVT ska 

jobba för att spegla samhället och dess invånare oberoende av etnicitet, kön och social status. 

Innehållet ska tillgodose varierade förutsättningar och intressen hos publiken (Myndigheten 

för radio och tv, 2013). Det vill säga att SVT:s nyhetsproduktion ska gynna människor med 

olika vardagliga liv och åsikter, vilket i sig kan tolkas som att undvika att rapportera ur ett 

utifrånperspektiv om ämnen journalisterna själva inte känner till något om (Nygren, 2005, s. 

190). 

 
I styrdokumenten står det att programutbudet ska ”spegla förhållanden i hela landet och den 

variation som finns i befolkningen samt som helhet präglas av folkbildningsambitioner” 

(Myndigheten för radio och tv, 2013). Detta innebär att SVT ska rapportera om hela Sverige 

och all dess befolkning, alltifrån innerstaden till förortsområdena, samt fokusera på att utbilda 

sin publik, vilket även det återkopplar till teorin om utifrånperspektiv (Nygren, 2005). Vidare 

står det att SVT även ska ”ge utrymme för olika åsikter och meningsyttringar” (Myndigheten 

för radio och tv, 2013). Det kan tolkas som att de ska hålla ett öppet sinne för oliktänkande, 

samt låta varje åsikt och diskussion komma upp till ytan, och inte bara rapportera om ”det 

goda samhället” (Nygren, 2005, s. 164). 

 
SVT ska enligt sina styrdokument sända nyheter, stimulera till debatt och ge den information 

som behövs för att medborgarna ska kunna ta ställning i samhälleliga och kulturella frågor. 

Det återkopplar till stycket ovan där det framgår av styrdokumenten att SVT ska ”präglas av 

folkbildningsambitioner” (Myndigheten för radio och tv, 2013). Det betyder att SVT ska 

arbeta för att utbilda medborgarna så att de kan hitta sina egna ståndpunkter i diverse frågor 

som berör samhälle och kultur. Sedan 1930-talet har Sverige betraktats som ett invandrarland 

med stor variation av etnisk och kulturell mångfald. Politiker har sedan en lång tid tillbaka 

diskuterat medias roll och ansvar i det mångkulturella samhället. Flera studier som gjorts har 

visat att nyhetsrapporteringen om människor med utländsk härkomst ofta är stereotyp och 

fördomsfull. SVT:s ambition att verka för folkbildning kan tolkas som dess sätt att ta sitt 

ansvar som medieplattform och försöka göra slut på de stereotypa synsätten som råder 

angående personer med utländsk bakgrund (Hultén, 2016, s. 330). 

 
SVT:s nyhetsförmedling och samhällsbevakning ska framställa olika perspektiv för att spegla 

händelser ur varierade geografiska och sociala utgångspunkter (Myndigheten för radio och tv, 

2013). Återigen lägger SVT:s styrdokument vikt vid mångfald och variation, vilket pekar på 

teorier om nyhetsmedia och rasism. I västvärlden är nyhetsutbudet gällande etniska frågor 
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bristfälligt. Flertalet forskare försöker ofta förklara det genom att peka på enskilda 

journalisters okunskap när det kommer till frågor om etnicitet och invandring. De menar att 

bristande resurser inte ger möjlighet till tillräcklig förberedelse och eftertänksamhet, vilket 

ställer höga krav på effektivt arbete. Det gör att nyhetsreportrar håller sig till rutinmässiga 

bevakningar, utnyttjar färdiga mallar för nyhetsrapportering och använder icke- 

kontroversiella källor. Forskare försöker även förklara journalistikens brister som en 

konsekvens av otillräckligt reglemente och redaktionell policy, som skulle kunna göra 

journalistiken konsekvent i arbetet mot rasism. Det kan tolkas som att SVT försöker delta i 

arbetet mot rasism i media genom att bland annat formulera sina riktlinjer till den svenska 

mångfaldens fördel. Även att SVT öppnat redaktioner i två av Stockholms förorter tyder på 

det (Brune, 1998, s. 93). 

 
Ett mångsidigt kulturutbud ska ges, vilket dessutom ska fördjupas, utvecklas och vidgas. SVT 

ska kritiskt granska skeenden i kulturlivets olika områden i Sverige och andra länder. De ska 

även ”spegla de många olika kulturer och kulturyttringar som finns i Sverige” (Myndigheten 

för radio och tv, 2013), det vill säga inte bara svensk minoritetskultur utan även övriga 

kulturella uttryck som förekommer i landet. Klassisk nyhetsmedia har en tendens att fokusera 

på negativa, avvikande eller våldsamma händelser, samt osynliggöra sociala processer och 

maktförhållanden. Nyhetsmedia brukar också kunna reducera strukturella frågor till specifika 

personer, samt strukturella processer till specifika händelser. Därför har rasism och nazism 

blivit synonymt med rasistiska och våldsamma aktörer. SVT:s ståndpunkt om att ”kritiskt 

granska” kulturlivets olika yttringar kan förstås som dess försök att spegla helheten. (Brune, 

1998, s. 88). Frågan är dock om de lätt faller tillbaka på att rapportera negativt om förorterna 

eftersom där pågår mycket våld och kriminalitet (Nygren, 2005, s. 163). 

 
Innan sändning ska sakuppgifter i programmet så noggrant som möjligt kontrolleras. 

Ämnesval och framställning ska fokusera på det relevanta och väsentliga, fokus ska alltså inte 

läggas på exempelvis brottsutövares etnicitet om det i sig inte tillför nyheten i fråga något 

relevant. SVT ska ta hänsyn till den genomslagskraft TV som medieplattform kan ge. Vidare 

står det att ”SVT bör ägna stor uppmärksamhet åt sättet att skildra våld i nyhetsprogram och 

andra program som informerar publiken om det faktiska våld som förekommer.” 

(Myndigheten för radio och tv, 2013). I och med att mycket våld förekommer i Stockholms 

förorter kan detta tolkas som att SVT bör ägna stor uppmärksamhet åt hur de skildrar 

skeenden i dessa områden. Medias nyhetsurval framställer ofta förorterna som kriminella och 

våldsamma. Detta på grund av dess val av bilder samt beskrivningen av medborgarna och 

miljön (Nygren, 2005, s. 355–356). SVT säger sig ska skildra det faktiska våld som 

förekommer (Myndigheten för radio och tv, 2013), men bör akta sig för att det inte ska 

övergå i ett ”vi och dem”-tänk. Detta eftersom förorternas invånare länge har framställts som 

annorlunda, även om gestaltningen har skiftat något över tid. Av media har de försatts utanför 

boxen, utanför det “vi” som media generellt upprätthåller (Brune, 1998, s. 10–11). 
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6. Resultat 

För att utföra denna studie har vi intervjuat sju personer som arbetar på SVT Stockholm. Av 

dessa sju personer jobbar fyra stycken som reportrar, två som redaktörer och en person 

besitter en chefsposition. För att hålla intervjupersonerna anonyma, men ändå upprätthålla 

struktur och en röd tråd genom resultatdelen och analysen har vi gett våra intervjupersoner 

diverse alias. Nedan följer en kort beskrivning av personerna samt tilldelade alias. 

 
“Reporter 1” är reporter och till viss del kriminalreporter och planeringsredaktör på SVT 

Stockholm. 

“Reporter 2” är reporter och programledare på SVT Stockholm. 

“Reporter 3” är reporter vid en av SVT Stockholms förortsredaktioner och har själv en 

utländsk bakgrund. 

“Reporter 4” är reporter vid en av SVT Stockholms förortsredaktioner och har själv en 

utländsk bakgrund. 

“Redaktör 1” jobbar som redaktör på SVT Stockholm. 

“Redaktör 2” jobbar som redaktör på SVT Stockholm. 

“Chef 1” har en chefsposition vid SVT Stockholm. 

 

6.1 Intervjuerna 

Nedan följer de frågor vi ställde under intervjuernas gång, samt de svar vi fick av respektive 

intervjuperson. Frågorna och följdfrågorna varierade till viss del beroende på samtalets 

fortlöpande samt intervjupersonens arbetstitel. 

 

6.1.1 Egna erfarenheter 

Reporter 1 berättar att hen jobbar ganska mycket som kriminalreporter. Hen jobbar både med 

frågor som rör rättsväsende och blåljus. Hen berättar: “Jag har gjort ganska mycket som har 

haft med brottslighet att göra ute i förorterna”. Reporter 1 har rapporterat om många mord 

och skjutningar. “Jag kan inte påstå att det har varit konstruktiva nyheter alla gånger”, säger 

hen (personlig kommunikation, 19 februari 2018). 

 
Reporter 2 arbetar till ungefär 75 procent som programledare och 25 procent som reporter. 

Ett exempel på jobb hen gjort i förorten handlar om Tensta centrum. Hen berättar att hen och 

hens fotograf i det fallet funderade en del på hur och var de skulle parkera eftersom det hade 

varit mycket oroligheter kring parkeringar. Hen säger: “Vi parkerade ganska nära centrum, 

klev ur bilen, sedan kom en missbrukare och dödshotade oss på vägen upp till centrum”. 

Reporter 2 berättar att missbrukaren inte tyckte att de skulle vara där överhuvudtaget. Han 

som person var inte så skrämmande. “Signalen det sänder ut att det är okej att fråga om någon 

vill ha en flaska i huvudet bara för att den kliver ur en SVT-bil, det är såklart väldigt 

bekymrande”. Reporter 2 menar att den mentaliteten råder i hela området. Hen tror att det 

beror på att medieföraktet är ganska utbrett i förorterna på grund av en hög andel negativ 

rapportering. “De hotar media för att de är de enda som pratar”. Hen tycker att det är väldigt 
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svårt att få “vanligt folk” i förorten att ställa upp på intervjuer. Förortsborna vill inte synas 

pratandes med media. Då får de äga problembilden till ganska stor del, och skrämma bort 

journalisterna därifrån. “Det är en liten klick som pratar väldigt mycket, som får stå för en 

stor andel av medieföraktet. Vi har inte varit där ute tillräckligt mycket, historiskt sett.” 

(personlig kommunikation, 21 februari 2018). 

 
Reporter 3 har jobbat på SVT Stockholm i ett år. Hens arbetsuppgifter som reporter är att 

skriva, redigera och klippa. Hen berättar: “När det kommer till förorterna måste man vara lite 

försiktig. Det handlar om allt från integration till kriminalitet och samhällsansvar.” (personlig 

kommunikation, 20 februari 2018). 

 
Reporter 4 har arbetat på samma redaktion sedan den startades och bevakar Stockholms 

förorter. Hen säger: “Jag tar upp de frågor som berör förorterna, på gott och ont”. Reporter 

4:s fokus ligger till stor del på skolfrågor och eldsjälar. “Goda krafter i områdena och de 

människor som har ett engagemang och vill göra sina områden bättre, och som jobbar hårt för 

det.”. Hen menar att mycket av rapporteringen även handlar om knark, kriminalitet och 

ungdomsfrågor. Hen har till exempel gjort ett jobb om nattvandrande mammor i Rinkeby. 

Hen berättar att hen tog upp deras engagemang, deras betydelse och hur de jobbar. “Jag har 

träffat ungdomar som ligger på kanten till kriminella banor, men också ungdomar inom 

kriminalitet.” (personlig kommunikation, 23 februari 2018). 

 
Redaktör 1 säger sig jobba med både stort och smått. “Istället för att säga ‘förort’ kan man 

ibland ‘orten’ för att man får mer känsla vad det gäller. Jag är lite allergisk mot ordet 

‘problemförorter’, eftersom det är andras problem mer än förorternas problem”. Hen menar 

att de flesta trivs på sin hemmaplan men ser vissa brister. “Det handlar om kriminalitet, 

fattigdom och sådana frågor”. Redaktör 1 menar att SVT ska rapportera om sådant som folk 

känner igen sig i vad gäller deras vardag. “Det finns ju en välfungerande vardag för de flesta 

människor. De flesta har ju ingen annan relation till kriminalitet mer än att man kanske måste 

vara noggrannare med att låsa dörren”. Hen menar att alla har ett förhållningssätt till 

kriminaliteten som råder. “Däremellan pågår ju livet, vardagen, festen, umgänget och allt 

sådant där som ju pågår samtidigt”. Redaktör 1 tycker att de även måste kunna skildra 

normaliteten och inte bara undantagen. Journalistik handlar oftast om att bryta normen. Hen 

tycker att SVT ska kunna ge fina vardagsskildringar, men framförallt både visa problemen, 

lösningarna och människor som har lyckats, till exempel goda förebilder. Hen säger “Vi ska 

inte gräva ner oss i en problembild. Vi ska leta efter berättelserna.” (personlig 

kommunikation, 21 februari 2018). 

 
Redaktör 2 berättar att hen arbetsleder reportrarna under dagen och sätter ihop sändningen på 

eftermiddagen. Hen säger “Ett exempel på jobb vi gör idag är ett så kallat ‘sportlovs-rep’. Det 

ska innehålla tips på vad skolungdomar kan göra när de är lediga nästa vecka” (personlig 

kommunikation, 23 februari 2018). 
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Chef 1 är ansvarig utgivare. “Det betyder att jag är ytterst journalistiskt ansvarig för allt vi 

säger och kan ställas till svars för det”. Hen bär även det fulla juridiska ansvaret. Chef 1 

menar att hen därför är hyfsat involverad i journalistiken även om redaktörerna som sköter 

det löpande. Hen är dessutom personalchef, arbetsledaransvarig och budgetansvarig. Hens 

vardag kan se olika ut. “Det kan vara allt från ett knepigt utgivarärende till att sitta i 

budgetmöten, hålla på med rekrytering eller möta arbetsmiljöverket.”. Hen säger sig arbeta 

med de tre P:na, personal, pengar och publicistik. Chef 1 försöker hålla fingrarna borta och 

låta redaktörerna fatta sina egna beslut. Hen säger “Om jag till exempel tycker att vi gör 

alldeles för mycket blåljus-journalistik så går jag in och diskuterar med dem” (personlig 

kommunikation, 20 februari 2018). 

 

6.1.2 Att skildra stadsbilden 

Reporter 1 tycker att SVT, som väldigt många andra medier, har en tendens att haka upp sig 

på de direkt kriminella handlingarna. Hen tycker att de som public service-bolag, men även 

andra medier, har ett ansvar i att fördjupa kunskapen hos allmänheten. “Jag tycker att det blir 

för mycket inriktning på just ondska, brott och död. Jag skulle vilja se mer konstruktiv 

journalistik i förorten där man på ett helt annat sätt problematiserar vad som händer”. Hen 

tycker även att SVT borde bli bättre på att hitta de goda förebilderna i förorten och visa 

svenska folket att de allra flesta sköter sig precis som i andra kommuner. Reporter 1 tror att 

fokus hamnar på det negativa eftersom det finns en diskrepans mellan gamla redaktörer som 

inte riktigt vet hur de ska ta sig an förorterna. Reporter 1 önskar att Rinkebyredaktionen 

skulle ha en redaktör som är uppvuxen i förorten, en som också är med och förmedlar bilden 

av vad som händer i där. “Då kan man få mycket bättre spridning än om redaktören i fråga är 

inne på gamla mönster och har suttit för länge på redaktörsstolen för att veta hur man ska 

möta det nya, så att säga. Nu får man inte säga ‘nya’ därför att Rinkeby har ju funnits väldigt 

länge.” (personlig kommunikation, 19 februari 2018). 

 
Reporter 2 berättar att SVT har en uttalad strategi som går ut på att finnas i förorten, till den 

grad att de öppnat redaktioner där. De har länge känt att de behövt få ut journalister dit för att 

bli en del av hela stadsbilden. “Vi drar ett ganska stort strå till stacken vad gäller den biten, 

att normalisera medias närvaro”. Det är upp- och nedgångar, vilket reporter 2 menar är 

ganska naturligt. “Vi har fått bra feedback också. Folk hör av sig både till redaktionerna men 

också till specifika reportrar som de fått förtroende för.” (personlig kommunikation, 21 

februari 2018). 

 
Reporter 3 säger “Problemet är att det känns som att vi ofta rapporterar om det negativa. Det 

brukar irritera de som bor i det området.” Hen menar att det är självklart att SVT ska 

rapportera om det som händer, men även om det goda och inte bara om det negativa. “Först 

och främst tror jag att situationen beror på att det är det negativa folk vill läsa, sedan är det 

väl det som händer mest. Det händer fler negativa saker där, känns det som”. Reporter 3 

menar att det beror på vad journalisterna och redaktörerna vill lyfta fram. Hen säger “Det 

känns som att varje gång man läser om Rinkeby så är det om något dåligt”. Hen tycker inte 
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att SVT ger en orättvis bild av förorten, men att de ibland gör en höna av en fjäder och 

förstorar upp saker och ting (personlig kommunikation, 20 februari 2018). 

 
Reporter 4 menar att det inom lokaljournalistiken tidigare funnits ett större intresse för 

innerstaden än för förortsområdena. Hen säger att det nu har skiftat till det motsatta. “Nu har 

man förstått att lokalnyheterna är till för de som faktiskt bor där och som vill veta mer om sitt 

närområde”. Reporter 4 beskriver att det funnits mycket integrationsfrågor genom åren som 

gjort det väldigt viktigt för SVT att vara i förorten. “Det kommer bli bättre rapporteringar, vi 

är på väg mot det nu. Tidigare har man kanske inte tagit upp alla perspektiv som finns i 

förorten, det tycker jag är väldigt sorgligt och beklagligt”. Hen tycker att det är på tiden att 

SVT finns i förorten och att de har börjat förstå det nu. “Det här är en lärdom för hela SVT 

och förorten. Det är tråkigt att många kanske inte vet hur man jobbar i förorten, man kanske 

inte är van vid det tankesättet”. Reporter 4 säger att hens uppgift är att vidga vyerna, hitta och 

gräva. “Jag gräver fram människor som ingen lyssnat på. Jag gräver fram alla människors 

vilja att ställa upp, för att de ska förstå att deras röst är viktig”. Hen tror att media, som 

genom åren inte rapporterat på ett balanserat sätt, har gjort att många gett upp hoppet och tror 

att deras röster inte är av vikt. “En sak jag upptäckt i mitt arbete är att hela tiden tala om för 

dem att om de inte ställer upp och berättar om hur det är kan ingen annan göra det åt dem”. 

Hen säger att de inte inkluderat de här människorna i sina sanningar tidigare. Det är svårt för 

dem att vilja ställa upp. “Det finns en misstro mot media, och den tror jag inte finns för 

ingenting, den kommer ju någonstans ifrån” (personlig kommunikation, 23 februari 2018). 

 
Redaktör 1 tror att en stor del av förortsbefolkningen inte känner igen sig i mediabilden av 

sina hem. Hen säger: ”De är inte riktigt med där, de blir inte berättade om. De är mer som 

undantag, inte som norm.” Redaktör 1 förklarar att hens högst personliga åsikt är att det är 

bekvämt för journalister att jobba i den miljön de själva lever och umgås i. Där går det lättare 

och snabbare för dem att få tag på röster och intervjupersoner. ”Där har de sina upparbetade 

kanaler. Vi har ont om tid och höga ambitioner, men det får ibland den olyckliga effekten att 

vi genar.” Hen tycker att media visar väldigt lite av folk som har vuxit upp i en hyfsat svår 

situation i förorten och tagit sig därifrån eller vidare i livet, till exempel studerat eller fått ett 

bra jobb. ”Den typen av konstruktiva exempel kan jag känna är en bristvara. Det pratas mer 

om de som misslyckas och blir kriminella.” (personlig kommunikation, 21 februari 2018). 

 
Redaktör 2 säger: “90 % av de områden vi bevakar är just vad man kan, om man vill, kalla 

för förorter”. Hen menar att innerstaden är en mycket liten del av dess bevakningsområde, 

även om en stor del av dess nyheter handlar om innerstaden. Enligt redaktör 2 har det att göra 

med att Stockholm är en storstad. ”Alla har ett förhållande till centrum, men alla har inte ett 

förhållande till periferin. Vi ska ha samma nyhetsvärdering oavsett var saker och ting 

händer.” (personlig kommunikation, 23 februari 2018). 

 
En debatt som pågått länge är den om huruvida media svartmålar eller skönmålar saker och 

ting beroende på om det sker i förorten eller innerstaden. Redaktör 2 menar att den debatten 

är gammal. ”Mitt förhållande till det är att jag nyhetsvärderar så rakt som möjligt. Jag skulle 
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aldrig drömma om att mörka negativa händelser bara för att de hänt i förorten”. Redaktör 2 

säger att någon slags medelklassjournalist från innerstaden som baktalar förorten och 

skönmålar innerstaden är en konspirationsteori. ”Om man tror att världen fungerar på det 

sättet har man en ganska mörk bild av hur medierna fungerar, det har man väl rätt att ha, men 

det är en konspirationsteori” (personlig kommunikation, 23 februari 2018). 

 
Redaktör 2 berättar att när hen började jobba med detta fanns det ingen riktig linje för hur de 

skulle förhålla sig till skillnaden mellan centrum och periferin. Hen säger: ”På 2000-talet sa 

en av de högsta cheferna och publicisterna på SVT att vi skulle göra mer om centrum och 

innerstaden och mycket mindre om förorten”. Detta på grund av att alla har ett förhållande till 

centrum och är intresserade av vad som händer i innerstaden. ”Det som däremot händer i 

Flemingsbergs centrum eller i Farsta centrum har man ingen relation till om man till exempel 

bor i Sollentuna”. Med det resonemanget fick redaktör 2 med sig ett klart och tydligt uppdrag 

att vrida bevakningen åt det hållet. Redaktör 2 menar att det där finns lite fog för att det under 

några år såg ut som att de gjorde mer eller större nyhetsbevakning om innerstaden än om 

ytterstaden, oavsett om det var skönmålning eller svartmålning. ”Tyngdpunkten hamnade på 

Stockholms stad” (personlig kommunikation, 23 februari 2018). 

 
När redaktionerna öppnade i Södertälje och Rinkeby var chef 1 väldigt mån om att rekrytera 

folk som hade ”någon slags förståelse eller bakgrund eller någonting”. Hen vill att en reporter 

ska kunna relatera till det den ska bevaka. Chef 1 lägger vikt vid att det pågår en jättestor 

debatt om hur det egentligen är och vad som egentligen händer i Stockholms förorter. ”Vissa 

svartmålar och andra skönmålar. Vissa säger att det är systemkollaps och att allting är åt 

helvete. Andra säger att det är multikulturellt, jättehärligt och mysigt om man har ett öppet 

sinne”. Hen menar att de som bor i förorten vet hur det är i förorten. ”Vi har ett uppdrag att 

göra journalistik för dem, inte om dem”. Hen menar att deras uppdrag är att göra bra och 

relevant journalistik för dem som bor i förorten. ”Vi har debatterat jättemycket på 

redaktionen om begreppet förortsjournalistik finns” (personlig kommunikation, 20 februari 

2018). 

 
Chef 1 tror att journalister rapporterar ur ett innerstadsperspektiv på grund av två saker. För 

det första eftersom journalisterna bor på söder, dricker kaffe latte och bor i bostadsrätt. ”Det 

blir naturligtvis så om man lever i den bubblan och alla har det likadant”. Hen betonar att 

journalister fungerar i sammanhang, därför kan det finnas en poäng med att vara i förorten, ha 

en redaktion där, bo där, komma därifrån, eller känna folk som bor där (personlig 

kommunikation, 20 februari 2018). 

 
När chef 1 började för åtta år sedan hade de en beställarorganisation som sa att Stockholm var 

ett så stort och svårt område. Det resonerades om hur man till exempel ska göra ett inslag om 

något i Enköping som ska kännas relevant för någon som bor i Nynäshamn. ”Då hade man en 

tanke om att om man gör ett inslag om en konstutställning på Sergels torg berör det både 

kvinnan i Enköping och killen i Nynäshamn eftersom båda två någon gång har varit på 

Sergels torg”. Hen menar att nyheterna därför handlade om Drottninggatan, Sergels torg och 
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ombyggnationerna av slussen- som alla i Stockholm kunde relatera till. ”Nu har den pendeln 

svängt”. De senaste åren har de pratat mycket om att det inte fungerar att göra så. Nu försöker 

de jobba med att skildra mångfalden. ”Jag tror på de två förklaringarna. Dels att man jobbar 

med gemensamma nämnare, men också vilket inflöde man har” (personlig kommunikation, 

20 februari 2018). 

 

6.1.3 Styrdokumenten 

Reporter 1 säger: “Jag skulle ljuga om jag sa att jag kände till styrdokumenten eller exakt hur 

de är formulerade”. Hen förstår varför de ska vistas i förorterna, för att försöka bilda, 

förmedla och utbilda övriga tittare för att skapa en utbildningsnivå. ”… dels för att de i 

förorterna ska kunna ta till sig svenska nyheter men också för att de som inte är i förorten ska 

kunna ta del av dem som bor i förorten”. Reporter 1 menar att det låter som ett ‘vi och dem- 

tänk’ men hen tror att de ska vara en brygga mellan. ”Både för att integrera de i det svenska 

samhället och svenska Tv-nyheter, men också att andra tittare ska få en bra och objektiv bild 

av förorten”. Chef 1 menar att hen kanske är helt fel ute, men det tror hen är styrdokument. 

”Vi pratar alldeles för lite om dem, som ni hör. Det räcker med att ni frågar mig och då sitter 

jag ändå som planeringsredaktör och borde verkligen känna till dem.” (personlig 

kommunikation, 19 februari 2018). 

 
Reporter 2 menar att det sitter i de flestas ryggrad vad man rapporterar och inte rapporterar 

om. På redaktionen pratar de om styrdokumenten i specifika fall, till exempel om något har 

ett nyhetsvärde eller relevans. ”Vi pratar inte om det dagligdags, kanske på någon 

redaktionsdag. Det är ingenting som tas upp till diskussion varje dag” (personlig 

kommunikation, 21 februari 2018). 

 
Reporter 3 menar att styrdokumenten är samma som på alla andra ställen (personlig 

kommunikation, 20 februari 2018). 

 
Reporter 4 vet inte om det finns några styrdokument. ”Jag har aldrig hört något om det. Det 

har snarare varit så att vi fått i uppdrag att ta upp och belysa alla förorter”. Hen säger att den 

enda riktlinjen de fått är att rapportera om varierade frågor. ”Förorten ska granskas med 

samma glasögon som innerstaden” (personlig kommunikation, 23 februari 2018). 

 
Redaktör 1 känner till styrdokumenten men kan de inte utantill. ”Ni får nästan dra dem för 

mig. I vardagen har jag de inte uppnålade på väggen”. Hen säger att hen inte är 

superengagerad i styrdokumenten. ”Styrdokument är oftast relativt generella och brukar 

relativt ofta vara lätta att hålla med om, och säga ‘ja visst’ till.” (personlig kommunikation, 

21 februari 2018). 

 
Redaktör 2 menar att SVT:s ledning nu har insett att SVT måste vara mycket bättre på att 

bevaka förorterna. ”Under mina 20 år har jag sett pendeln svänga från den ena verkligheten 

till den här verkligheten. Jag tycker att det är bra att vi speglar hela området utan att ha något 
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påbud på oss uppifrån”. Hen säger att de på redaktionen pratar om styrdokumenten varje 

gång det kommer upp något nytt samt på sina årliga redaktionsdagar. ”Jag tycker kanske att 

det räcker att prata om styrdokumenten när det blir ändringar i dem. I övrigt jobbar vi ju efter 

dem”. Redaktör 2 menar att om de inte jobbar efter styrdokumenten får deras chefer säga till 

dem att de hamnat snett. Hen säger att de har med sig styrdokumenten i bakhuvudet hela 

tiden. ”Vi har självständiga journalister. Vi tänker själva och vi vet med oss vad som är bra 

och dålig journalistik.” (personlig kommunikation, 23 februari 2018). 

 
Chef 1 säger “Det finns inget skrivet om att ‘ska ni göra ett jobb i förorten ska ni tänka på det 

här eller bete er såhär’”. Hen tror att det faktum att de finns i förorten handlar om 

övergripande riktlinjer, att spegla hela Sverige och ge en mångfasetterad bild av samhället. 

Hen berättar att de i övrigt förstås följer TV-lagen om opartiskhet, respektfullt, saklighet, 

sanningsenligt och relevant. ”Det gäller ju vare sig det handlar om Hofors, Tensta eller 

Stockholm city. Det är samma regler med att vi ska försöka spegla hela Sverige.” (personlig 

kommunikation, 20 februari 2018). 

 

6.1.4 Reporterns etnicitet 

Reporter 1 berättar att det i förorterna finns en otrolig misstänksamhet mot media eftersom 

det är så många som har rapporterat negativt. ”Man får nästan alltid kommentarer och en del 

hot i samband med att man rapporterar därifrån.” (personlig kommunikation, 19 februari 

2018). 

 
Reporter 2 tycker att det är viktigt att inte backa för att en viss grupp människor vill det. ”Vi 

har ett stort ansvar att faktiskt flytta fram positionerna istället för att rygga tillbaka”. Hen 

tycker att de bör rapportera mer på alla sätt och vis, men framförallt problematiserande 

(personlig kommunikation, 21 februari 2018). 

 
Reporter 3 är själv uppvuxen i ett förortsområde, vilket innebär att hen känner igen sig. ”Det 

är därför jag också vet att det är mycket skit som rapporteras därifrån ibland. I vissa fall står 

det bara nonsens”. Hen tycker att SVT borde rapportera om det dåliga som händer, men även 

om det bra, till exempel vad områdena försöker göra för att förbättra situationen. ”Att prata 

med människorna där är det viktiga, tycker jag”. Reporter 3 tycker att SVT jobbar ganska bra 

med det. Redaktionen i Rinkeby och Södertälje har gjort väldigt bra ifrån sig och lyft fram 

väldigt bra saker, tycker hen (personlig kommunikation, 20 februari 2018). 

 
Reporter 4 tycker att arbetet i förorterna är den bästa uppgiften SVT har just nu. ”Jag väntar 

med spänning på att se hur det ser ut om fem till tio år, om vi kommer att nå upp till den 

visionen vi satt nu”. Hen menar att det är otroligt segregerat nu. ”Vår uppgift är att försöka 

lyfta upp och balansera så att folk ska sluta tänka ‘vi- och dem’”. Reporter 4 menar att en 

liten del av det tänket kanske kommer från media utan att de själva tänker på det. ”Vi måste 

byta ut ordet ‘dem’ mot ordet ‘invånare’ för det är precis vad dem är. De är invånare och 

medborgare precis lika mycket som alla andra”. Hen tror att igenkänning är en stor fördel när 
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allmänheten möter en reporter. ”Det är just att kunna dela med sig av samma erfarenheter 

som andra människor”. Reporter 4 tycker att hens bakgrund har hjälpt hen väldigt mycket 

som reporter. ”Jag kom som flykting och har gått igenom hela samhällskedjan till en väl 

fungerande integration, där jag nu är lika mycket medborgare som alla andra”. Att ha den 

erfarenheten har gynnat hen väldigt mycket men även de personer hen möter som väljer att 

prata om sådana saker. ”De vet att jag vet och att jag förstår. För att lyckas som reporter i 

förorten måste man ha den typen av livserfarenhet.” (personlig kommunikation, 23 februari 

2018). 

 
Redaktör 1 tycker att förortsbevakning är ett av de viktigaste jobben en journalist kan. Det 

finns ett antal saker hen tycker är underrapporterade, och dit hör ett liv som många lever i 

förorten. Redaktör 1 menar att inom journalistiken kommer de ut som en gäst i verkligheten 

istället för en del av verkligheten. Det är ett tecken på att det inte riktigt fungerar som det ska. 

”Jag tycker att det är oerhört viktigt att få fram berättelserna, och att de ska höras lika bra 

som medelklassen och de mer välbärgade delarna av Stockholm”. Hen menar att det handlar 

om den ekonomiska och politiska makten. En som kommer från medelklassen kanske inte 

känner de mest högt uppsatta makthavarna, men känner många som jobbar i olika 

tjänstemannayrken, som i sin tur har kontakter. ”Du kan tala det språket, så att säga, som när 

du ska kräva något, eller protestera mot något. Ett språk som administrationen och politiker 

talar. Maktens språk.” (personlig kommunikation, 21 februari 2018). 

 
6.1.5 Politisk laddning 

Reporter 1 tycker att det saknas tid att fördjupa sig i tyngre saker, att de skrapar lite på ytan 

och gör snabba jobb som inte landar i mer fördjupande journalistik. Hen säger: ”Såklart att 

det blir lättare att göra något om ett mord, ‘oj nu åker vi och träffar en polis som säger dittan 

o dattan och pratar med två personer i den förorten’”. Hen tycker inte att det är svår 

journalistik. För att börja sätta sig in i mer djuplodande frågor krävs det mer energi från 

journalisterna. ”Tyvärr är det många som inte har orken, eller att man kanske är för få för att 

göra det. Istället ska man bara fylla en sändning för dagen.” (personlig kommunikation, 19 

februari 2018). 

 
Reporter 2 tycker att ämnet är väldigt politiskt laddat. ”Det finns så starka krafter som tycker 

så mycket. Sådana som man har anledning att vara rädd för, som starka höger- och 

vänsterkrafter som båda är ganska lättkränkta”. Det är förenat med många olika svårigheter, 

att göra rätt, att få människor att prata och att inte polarisera debatten utan att vara saklig och 

relevant. Det är en svår balansgång, tycker reporter 2. Som programledare har hen känt 

tveksamhet inför vissa publiceringar, där hens del i det inte är rapporteringen som sådan, utan 

presentationen. Hen tar gärna sådana diskussioner med redaktören när hen inte håller med om 

en publicering. ”Vi hade till exempel en rapportering om somalier i Rinkeby, i samband med 

att vi rapporterade om dödspatrullen”. De uppgifter som publicerades i det inslaget tyckte inte 

reporter 2 ställde tillräckligt höga krav på relevans. Hen menar att de absolut kan prata om 
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ursprung, men då ska det vara relevant. Någon sorts fördjupning bör alltid följa när man 

rapporterar om en komplex frågebild (personlig kommunikation, 21 februari 2018). 

 
Reporter 3 är inte rädd för att bli kallad rasist. ”På grund av min bakgrund blir det så mycket 

enklare”. Hen vet inte hur andra upplever det. Hen har en annan etnicitet. ”Om jag talar 

samma språk som majoriteten i förorten gör får folk ett helt annat förtroende för mig”. 

Reporter 3 har diskuterat detta massor med etniskt svenska kollegor, de vet också hur det 

ligger till. De förstår att folk känner sig mer bekväma med reporter 3 än med dem. Hen tycker 

att första kontakten är väldigt viktig. ”Det är som man brukar säga när man dejtar: utsidan ger 

insidan en chans. När man ser att jag har samma hårfärg och talar deras språk, så väljer de att 

prata med mig” (personlig kommunikation, 20 februari 2018). 

 
Reporter 4 menar att det finns en tysthetskultur som är väldigt svårarbetad. Hen tycker inte att 

förortsfrågor är känsliga på något sätt så länge det rapporteras på ett balanserat sätt. ”Vi har 

ju inga begränsningar om hur jag ska söka, gräva eller ta upp någonting”. Hen menar att om 

en journalist ser en nyhet är det väldigt svårt att släppa den nyheten bara för att den är 

känslig. Det gör den ännu mer attraktiv att lyfta upp, vända och vrida på. Hen tänker att det är 

ett långsiktigt arbete. ”Jag hoppades på att jag skulle kunna öppna upp förorten inom två år 

men nu har det gått två år och vi har precis börjat ‘maska’ lite”. Reporter 4 menar att den 

effekt som syns nu är att folk kommer fram till dem, tilltalar dem och kontaktar dem på ett 

annat sätt än innan. Hen hoppas att vi inom tio år kan se på förorten med mer positiva 

glasögon, och se dess styrkor istället för att bara se dess svagheter hela tiden.” (personlig 

kommunikation, 23 februari 2018). 

 
“‘Du sparkar inte på den som ligger ner’, den konflikten kan du alltid råka ut för när det 

gäller journalistik och du jobbar med grupper som är svagare i samhället”, säger redaktör 1. 

Hen menar att en samtidigt gör fel i att försöka skönmåla det hela. ”Fattigdom är ingen 

vacker sak. Jag tror faktiskt, på fullaste allvar, att det är viktigt att berätta hela historien och 

inte halva- men på ett ärligt sätt”. Redaktör 1 menar att media ofta bara berättar de roliga 

historierna eller bara det uppenbara om kriminalitet. ”… men det kanske inte är det som är de 

stora problemen för många som lever i förorten”. Redaktör 1 kan inte komma på ett tillfälle 

då hen skulle ha undvikit ett ämne för att det är för känsligt eller skulle drabba de redan 

utsatta. ”Jag tror att det är viktigt att aldrig försöka spackla över verkligheten av rädsla för 

konflikter”. Hen tycker att de inte ska undvika saker bara för att de stämmer in på fördomar, 

de kanske kan berätta det på ett sätt som inte per automatik förstärker fördomarna (personlig 

kommunikation, 21 februari 2018). 

 
Redaktör 2 menar att förortsrapportering rent objektivt har blivit ett känsligt ämne. Själv 

tycker hen inte att det är ett känsligt ämne, tvärtom. ”Vi ska vara öppna med vilka problem 

segregation och dålig integration för med sig”. Hen menar att public service och media har 

fått mycket kritik för att mörka problemen med integrationen och segregationen i 

ytterområden där det har varit stora problem som kanske inte berättats tillräckligt mycket om. 

”Det är en annan sida av myntet, att vi får kritik från de kretsarna att vi skönmålar där det 
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råder ganska stora problem och är mycket segregerat” (personlig kommunikation, 23 februari 

2018). 

 
Chef 1 märker att så fort de rapporterar om förorten är det väldigt mycket folk som hör av 

sig. ”Dels har vi ju de riktiga trollen. Det är mycket ‘högersajter’ som ringer och ifrågasätter 

saker”. Hen menar att ”trollen” inte tycker att SVT berättar sanningen om förorten, utan att 

de förskönar. ”De får jag bråka med ganska mycket. Det är även många som hör av sig och 

säger att vi bara snackar skit om förorten” (personlig kommunikation, 20 februari 2018). 

 
Chef 1 förklarat att även om de funnits i Rinkeby i två år och gjort journalistik på djupet så 

finns det en jättestor skepsis och misstänksamhet som gör det svårjobbat. Det finns 

yrkeskriminella där som har haft det ganska ostört och kunnat jobba med 

narkotikaförsäljning. ”Nu kommer vi plötsligt dit och börjar göra inslag och journalistik om 

det. Det är klart att det är jobbigt för dem och att de inte vill att vi ska vara där”. Hen tror att 

den övriga befolkningen där tycker att kriminaliteten är ett problem och vill att det ska 

uppmärksammas. ”Men ja, det är känsligt, men det är ju inte känsligt för oss. Jag känner mig 

trygg med att vi vet varför vi är där och vad vi ska göra”. Chef 1 berättar att dessa förorter är 

utpekade av polisen som särskilt utsatta områden. ”Det betyder, i ordets rätta bemärkelse, att 

‘här styr ett antal kriminella personer en stor del av samhället’. Det kan inte rapporteras 

positivt om, att vi har maffialiknande situationer i delar av våra förorter”. Hen menar att det 

vore ett svek mot de som bor där att rapportera för ”gosigt” om förorten när det finns så stora 

problem som det gör. ”Men, med det sagt ska man inte ta bort att det sker väldigt positiva 

saker. De som är starka och positiva krafter i förorten är otroligt starka.” (personlig 

kommunikation, 20 februari 2018). 
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7. Analys 

Nedan följer ett kapitel som analyserar de semistrukturerade intervjuerna som gjorts utifrån 

utvalda teman. 

 

7.1. Den negativa skildringen 

Reporter 1 älskar att rapportera om skeenden i Stockholms förorter. Hen säger sig dessutom 

ha suttit på redaktionen i Rinkeby och instruerat journalisterna till att göra konstruktiv 

journalistik, och inte bara problem-journalistik. Det kan kopplas till tidigare forskning om 

Stockholms mediesituation, som påvisar att media ofta målar upp en bild Stockholms förorter 

som problemområden, så kallade problemförorter. Reporter 1 nämner att det är tufft att som 

journalist befinna sig i förorten. Detta eftersom det finns en otrolig misstänksamhet hos 

allmänheten gentemot media då det ofta rapporterats negativt om områdena. Det tar avstamp i 

tidigare forskning om medias skildring av invandrare. Resultaten av Gunnar Nygrens studie 

visar på att förorten skildrades ganska sällan och när den väl gjorde det handlade majoriteten 

av skildringarna om sociala problem och brott som begicks i förorterna. I och med detta 

beskrevs förortsinvånarnas förtroende till media som bristfällig. Enligt studiens resultat var 

invandrare från icke-nordiska länder den grupp som hade minst förtroende för media (Hultén, 

2016, s. 331–332). 

 
Enligt reporter 1 har SVT, som många andra medier, en tendens att haka upp sig på de 

kriminella handlingar som sker i förorterna. Hen säger att SVT riktar in sig för mycket på 

ondska, brott och död. Här upprepar reporter 1 tidigare utlåtande om att hen saknar 

konstruktiv journalistik om förorten. Hen vill att SVT ska hitta goda förebilder i förorten som 

kan visa svenska folket att de allra flesta sköter sig precis som i andra kommuner. Detta kan 

tolkas utifrån Nygrens studie som kom fram till att de dominerande historierna i media 

handlar om drabbade människor och problem i samhället (Nygren, 2005, s. 164). 

 
Reporter 3 tycker att det är ett problem att SVT ofta rapporterar om det negativa som berör 

förorterna. Det kan kopplas till tidigare forskning om Stockholms mediesituation, 

miljonprogrammet och medias skildring av invandrare. Reporter 3 tycker att journalistiken 

ska kunna hålla en balans mellan de positiva och de negativa skeendena (Nygren, 2005). 

Reporter 3 säger: 

 
“Jag tycker att det är kul att vara där. Jag är själv uppvuxen i sådana områden, så 

jag känner igen mig. Det är därför jag också vet att det är mycket skit som 

rapporteras ibland. I vissa fall står det bara nonsens” (personlig kommunikation, 20 

februari 2018). 

 
Ovanstående citat kan kopplas till teorin om primär och sekundär socialisation som beskriver 

att känslan av samhörighet är bland det viktigaste människan har. Reporter 3 nämner att hen 

själv är uppvuxen i en av Stockholms förorter och kan därför relatera. En studie gjort av 
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etnologen Orvar Löfgren (1990) indikerar på att när en tidning skriver om hans samhälle och 

hans grannar, skriver de även om honom, vilket medför att läsarna får en uppfattning om hur 

“hans samhälle” ser ut. Reporter 3 berättar att hen tack vare sin uppväxt i ett förortsområde 

vet att det är mycket “skit som rapporteras ibland, i vissa fall nonsens” (personlig 

kommunikation, 20 februari 2018). Reporter 3 kan inte identifiera sig med medias skildringar 

av hens “hem”. Hen tycker däremot att SVT gör ett bra jobb, både på redaktionen i Rinkeby 

och Södertälje. 

 
Reporter 4 bekräftar att det har funnits en problematik med rapporteringen om förorterna när 

hen säger “min uppgift är att vidga vyerna, och inte bara göra som vi alltid gjort”. Hen säger 

också “vi har inte inkluderat dessa människor i våra sanningar tidigare” (personlig 

kommunikation, 23 februari 2018). Reporter 4 menar att hen vill att människor i förorten ska 

veta hur viktigt det är att de ställer upp och pratar om hur det är. Det har sin grund i teorier 

om fördomar och stereotyper som pekar på att medias bild av förorterna bär många 

stereotyper. Medieforskaren Stuart Hall (1997) trycker på skillnader i medias 

verklighetskonstruktion, samt hur stereotyper förstärker och bevarar ojämlika 

maktförhållanden. Reporter 4 menar att det är svårt att få förortsinvånare att vilja ställa upp 

på intervjuer eftersom de har en misstro gentemot media, vilket går hand i hand med tidigare 

forskning om medias skildring av invandrare. Enligt forskning är invandrare från icke- 

nordiska länder den grupp som har minst förtroende för svensk media (Hultén, 2016, s. 331– 

332). 

 
Redaktör 1 tycker att SVT inte bör gräva ner sig i en problembild, utan leta efter berättelser 

och skildra människor som lyckats som exempel på goda förebilder. Redaktör 1 anser att 

SVT bör jobba för att förortsinvånarna ska kunna relatera till och identifiera sig med medias 

bild av deras hem. Enligt etnologen Orvar Löfgren (1990) har media en avgörande roll när 

människor bygger gemenskaper eftersom det skapar en nationell införståddhet och 

gemensamma referensramar. Redaktör 1 säger att SVT, som flera andra medier, har varit 

svaga inom förortsrapporteringen, samt att de oftast skildrat våld och brott. Det kan förstås i 

samband med tidigare forskning om Stockholms mediesituation och medias skildring av 

invandring, och kan dessutom kopplas till reportrarnas syn på förortsrapporteringen. Redaktör 

1 säger: 

 
“Jag tror att många som bor i förortsområden inte riktigt känner igen sig i den bilden 

av Sverige som du ser i nyhetsprogrammen. De är inte riktigt med där, de blir inte 

berättade om. De är mer som undantag, inte som norm” (personlig kommunikation, 

21 februari 2018). 

 
Citatet ovan kan kopplas till teorin om primär och sekundär socialisation. Tack vare 

identifikation kan vi förstå vilka vi är och hur vi ska agera i olika sammanhang. Media bidrar 

till att definiera vår verklighet och vilka vi är (Gripsrud, 2011). Redaktör 1 säger: 
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“I media tycker jag att man ser väldigt lite av folk som har vuxit upp i en hyfsat svår 

situation i förorten och tagit sig därifrån eller vidare i livet, kanske pluggat, landat ett 

bra jobb eller så. [...] Den typen av konstruktiva exempel kan jag känna är en 

bristvara.” [...] Det pratas mer om de som misslyckas och blir kriminella, att bo i en 

förort betyder inte att man är destinerad till att hoppa av plugget, hacka sig fram till 

skitjobb och eventuellt hamna i kriminalitet. Man kan lika gärna försvinna snabbt till 

KTH och bli ingenjör, fastän du bor i en miljö som många hävdar är problematisk. 

Sådana historier tycker jag att vi kanske ser för lite av, alltså de mer individuella 

historierna.” (personlig kommunikation, 21 februari 2018). 

 
Detta kan kopplas till teorin om fördomar och stereotyper. Vi tror oss känna igen människor 

runt om oss baserat på deras yrke, umgänge och sociala uppträdande. I och med att media 

målar upp en generellt negativ bild av förorterna (Nygren, 2005) stereotypifieras förorten. För 

vår uppfattnings skull är det nödvändigt att se olika “typer” (Hall, 1997). 

 
Redaktör 1 säger att “inom journalistiken kommer de ut som en gäst i verkligheten istället för 

en del av verkligheten. Det är ett tecken på att det inte riktigt fungerar som det ska” 

(personlig kommunikation, 21 februari 2018). Detta citat kan kopplas till tidigare forskning 

om utifrånperspektiv, miljonprogrammet och Stockholms mediesituation. Redaktör 1 säger 

att invånarna i förorterna kommer ut i media som en gäst i samhället och inte en del av 

samhället. Det visar på att media utifrån sin rapportering enligt tidigare forskning dels har 

rapporterat om förorterna från ett utifrånperspektiv. Det innebär att media skapat ett “vi och 

dem”, istället för att rapportera om medborgarna som ett “vi” och makthavarna som ett 

“dem” (Nygren, 2005, s. 198). Det tyder även på den fokuserade rapporteringen som har en 

negativ ton gällande kriminalitet och sociala problem (Nygren, 2005, s. 178). Vi kan 

dessutom koppla detta citat till tidigare forskning om medias skildring av invandrare. Enligt 

medieforskaren Stuart Allan kan västvärldens journalistik jämställas med en “vit” struktur. Vi 

har ett framställande om att saker och ting ska vara rätt och objektivt, men i sin grund har det 

“vita” sociala och kulturella konstruktioner (Hultén, 2016, s. 335) 

 

7.2 Etnicitetens relevans 

Reporter 3 säger: 

 
“Jag är inte rädd för att bli kallad rasist. På grund av min bakgrund blir det så 

mycket enklare. Jag vet inte hur andra upplever det. Jag har en helt annan etnicitet, 

och om jag talar samma språk som majoriteten i förorten gör får folk ett helt annat 

förtroende för mig.” (personlig kommunikation, 20 februari 2018). 

 
Reporter 3:s upplevelse av situationen kan kopplas till modern västeuropeisk forskning som 

resulterat i att rasismen är ett för komplext fenomen för att kunna luta sig tillbaka på vad 

politiker, polisen och media definierar det som. Rasismens struktur förändras och anpassas 

till nya situationer, enligt forskare från bland annat Holland och Storbritannien. De menar att 
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den antirasistiska protesterande rörelsen inte tar hänsyn till rasismens förmåga att byta form, 

och därför inte kommer åt problemet i önskad utsträckning. Hur rasism definieras är centralt i 

frågan eftersom det påverkar vilka lösningar vi kommer fram till när det gäller rasistisk 

problematik (Brune, 1998, s. 85). 

 
Vidare forskning inom nyhetsmedia och rasism visar att nyhetsutbudet om etniska frågor är 

bristfälligt på grund av journalisters okunskap om och avsaknad av erfarenheter när det 

kommer till invandrare. Det kan tyda på att invandrare i förorterna känner förtroende för 

reporter 3 eftersom hen talar samma språk som dem, samt har utländsk bakgrund och 

erfarenheter därtill (Brune, 1998, s. 93). 

 
Förorterna är ofta invandrartäta och Sverige betraktas som ett mångkulturellt samhälle. I flera 

studier har det visats att nyhetsrapporteringen om dessa områden och människor med 

utländsk bakgrund ofta är stereotyp, missvisande och fördomsfull (Hultén, 2016, s. 335). Det 

indikerar på reporter 1:s uppfattning att SVT inte är konstruktiva, vilket har lett till en 

missvisande bild av det vardagliga livet i förorterna. Reporter 4 säger: 

 
“Jag tror att igenkänning är en stor fördel när allmänheten möter en reporter, men 

också ett problem som funnits väldigt länge. Det är just att kunna dela med sig av 

samma erfarenheter som andra människor. Min bakgrund har hjälpt mig väldigt 

mycket. Jag kom som flykting och har gått igenom hela samhällskedjan till en väl 

fungerande integration, där jag nu är lika mycket medborgare som alla andra. Att ha 

den erfarenheten har gynnat mig väldigt, väldigt mycket men även de personer jag 

möter som väljer att prata om sådana saker. De vet att jag vet och att jag förstår. För 

att lyckas som reporter i förorten måste man ha den typen av livserfarenhet.” 

(personlig kommunikation, 23 februari 2018). 

 
Här förklarar reporter 4 att hens bakgrund som flykting är till stor fördel i hens arbete inom 

förortsbevakning. Det finns en igenkänningsfaktor mellan reporter 4 och förortsinvånarna. 

Hen menar att den typen av livserfarenhet krävs för att lyckas som reporter i förorter. Det går 

hand i hand med tidigare forskning om nyhetsmedia och rasism. En studie som gjordes 

gällande ett bristande nyhetsutbud av etniska frågor i västvärlden visade olika förklaringar. 

Den främsta orsaken visade sig vara enskilda journalisters okunskap, samt bristande 

erfarenhet av och personliga förhållningssätt till invandrare (Brune, 1998, s. 93). 

 

7.3 Redaktörernas påverkan 

Enligt reporter 1 behöver redaktionen i Rinkeby en ung redaktör med invandrarbakgrund som 

är uppvuxen i området. Reporter 1 menar att det skulle flytta fokus från det negativa 

mönstret, eftersom det finns en diskrepans mellan gamla redaktörer som inte vet riktigt hur de 

ska ta sig an förorterna. Reporter 1:s uttalande kan kopplas till tidigare forskning om 

utifrånperspektiv. Få journalister har invandrarbakgrund eller är bosatta i förorterna, de har 
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dessutom begränsad kunskap om förorterna. Det leder till att medierapporteringen om 

förorterna sker ur ett utifrånperspektiv (Nygren, 2005, s. 198). 

 
Redaktör 1 menar att de flesta trivs på sin hemort och att SVT bör rapportera om saker 

invånarna kan relatera till i vardagen. Redaktör 1 påpekar att SVT ska skildra normaliteten, 

inte bara undantagen. Det tar avstamp i tidigare forskning om utifrånperspektiv, vilket 

innebär att nyhetsrapporteringen blir stereotypisk på grund av journalisters okunskap om 

förorterna (Nygren, 2005). Det leder i sin tur till att förortsinvånarna inte känner igen sig i 

rapporteringen om sina hem (Löfgren, 1990). 

 
Redaktör 1 säger: 

 
“‘Du sparkar inte på den som ligger ner’, den konflikten kan du alltid råka ut för när 

det gäller journalistik och du jobbar med grupper som är svagare i samhället. 

Samtidigt gör man ju fel om man försöker skönmåla det hela. Fattigdom är ingen 

vacker sak.” (personlig kommunikation, 21 februari 2018). 

 
Teorin om reporterns ansvar innebär att en reporter ska upprätthålla neutralitet i sin 

rapportering. Redaktör 1:s utlåtande tyder på att hen i sin redaktörsroll försöker se till att 

reportrarna utgår ifrån en reporters ansvar när de skildrar samhället. Detta eftersom redaktör 1 

förespråkar att spegla sanningen i nyhetsrapporteringen (Nord & Strömbäck, 2012, s. 18). 

Detta stärks när hen fortsätter med att säga “Jag tror faktiskt, på fullaste allvar, att det är 

viktigt att berätta hela historien och inte halva- men på ett ärligt sätt. […] Jag tror att det är 

viktigt att aldrig försöka spackla över verkligheten av rädsla för konflikter.” (personlig 

kommunikation, 21 februari 2018). I enlighet med tidigare gjord forskning om medias 

skildring av invandrare tyder redaktör 1:s uttalande på att hen försöker motverka den “vita 

struktur” som västvärldens journalistik utgår ifrån (Hultén, 2016, s. 335). 

 
Redaktör 2 har en uppfattning som skiljer sig från redaktör 1 och de andra reportrarna. Hen 

säger att en oproportionerligt stor del av nyheterna handlar om innerstaden eftersom att 

Stockholm är en storstad. Hen menar att alla har ett förhållande till centrum, men att alla inte 

har ett förhållande till ytterområdena. Redaktör 2 ger ett exempel, “om det brinner 10 bilar på 

Östermalm ska vi berätta om det på samma sätt som om det brinner 10 bilar i Rinkeby” 

(personlig kommunikation, 23 februari 2018). Hen säger dessutom att debatten om huruvida 

media svartmålar eller skönmålar är gammal och har pågått länge. Hen påpekar att det är 

konspirationsteorier som hen tror är jättefarliga att gå på. Redaktör 2 menar att “om man tror 

att världen fungerar på det sättet har man en ganska mörk bild av hur medierna fungerar, det 

har man väl rätt att ha, men det är en konspirationsteori” (personlig kommunikation, 23 

februari 2018). Det visar på hur annorlunda reportrarna och redaktör 1 ser på saken, till 

skillnad från redaktör 2. Däremot nämner redaktör 2 att det kan finnas fog för att det under 

några år kanske såg ut som att SVT bevakade innerstaden mer än ytterstaden. Hen säger: 
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“På 00-talet sa en av de högsta cheferna och publicisterna på SVT att vi skulle göra 

mer om centrum och innerstaden och mycket mindre om förorten. Detta på grund av 

att alla har ett förhållande till centrum och är intresserade av vad som händer i 

innerstaden, som på Drottninggatan och Sergels torg.” (personlig kommunikation, 23 

februari 2018). 

 
Det kan kopplas till tidigare forskning om miljonprogrammet, där en studie om 

förortsbevakning gjordes under 8 veckor vardera under tre års tid, år 1976, 1988 och 2000. 

Resultatet visar på att bilden av förorten som problemområde var etablerad i media redan 

1976 (Klefbom & Rönnblom, 2001). 

 

7.4 En pågående reformation 

Reporter 2 säger att SVT länge känt att de behövt få ut journalister i förorterna för att bli en 

del av hela stadsbilden, vilket kan kopplas till tidigare forskning om Stockholms 

mediesituation som bland annat pekar på att det flesta redaktionerna finns i Storstockholm. 

För att skildra hela stadsbilden, som reporter 1 pekar på, finns det tidigare forskning som 

påvisar att medias närvaro i samhället och bland medborgarna ger en mer konstruktiv och 

rättvis bild av verkligheten. Om journalister däremot rapporterar från innerstaden sker det ur 

ett utifrånperspektiv, vilket SVT under de senaste två åren jobbat för att förhindra genom att 

starta två redaktioner i två av Stockholms förorter (Nygren, 2005). I västvärlden är 

nyhetsutbudet gällande etniska frågor bristande. I ett försök att förklara detta pekas det bland 

annat på redaktioners bristande organisering av nyhetsarbetet, något SVT försökt åtgärda med 

sina nya redaktioner (Brune, 1998, s. 93). 

 
Reporter 4 berättar om det stora intresset som uppstått kring förortsrapportering och att SVT 

är på väg åt rätt håll i frågan. Hen säger närhet är viktigt. Reporter 4 nämner även att media 

inte alltid tagit upp alla perspektiv som finns i förorten. Hen tycker att det är sorgligt och 

beklagligt. “Det är på tiden att vi är i förorten och jag tycker att de har börjat förstå det nu” 

(personlig kommunikation, 23 februari 2018). Reporter 4:s uttalande kan kopplas till tidigare 

forskning om Stockholms mediesituation i och med att det media oftast rapporterar om när 

det kommer till förorterna är kriminalitet och sociala problem. Reporter 4 säger dessutom att 

hen tycker att det är tråkigt att många inte vet hur det är att jobba i förorterna. Det kan förstås 

i samband med tidigare forskning om utifrånperspektiv eftersom SVT historiskt sett inte 

befunnit sig i Stockholms förorter, samt att de flesta journalisterna kommer från innerstaden 

och har alla sina kopplingar till den miljön. Reporter 4 säger: 

 
Jag hoppades på att jag skulle kunna öppna upp förorten inom två år men nu har det 

gått två år och vi har precis börjat ‘maska’ lite. Den effekt vi kan se nu är att folk 

kommer fram till oss, tilltalar oss och kontaktar oss på ett annat sätt än innan. Jag 

hoppas verkligen att vi inom tio år kan se på förorten med mer positiva glasögon, och 

se dess styrkor istället för att bara se dess svagheter hela tiden.” (personlig 

kommunikation, 23 februari 2018) 
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Reporter 4:s upplevelse av situationen tyder på förortsrapporteringens pågående utveckling. 

Redan när miljonprogrammet startade år 1965 blev förorterna en symbol för “icke-svenskhet” 

på ett både hotfullt och exotiskt sätt (Ericsson, Molina & Ristilammi, 2002). Reporter 4 

försöker motarbeta den tystnadskultur och det utifrånperspektiv som råder för att 

rapporteringen inte ska vara stereotypisk (Nygren, 2005). Reporter 4:s arbete tyder på att hen 

tar sitt ansvar som reporter (Nord & Strömbäck, 2012, s. 18). Hen berättar att förortens 

invånare söker kontakt med redaktionen på ett annat sätt än för två år sedan. Det kan kopplas 

till den primära och sekundära socialisationen. Den sekundära socialisationen innebär 

människans näst närmaste, som kollegor, grannar och vänner- men även media. Förortens 

invånare söker sig därmed till media eftersom det är dess sekundära socialisationskälla. 

Primär och sekundär socialisation är viktigt för att människan ska leva ett rikt socialt liv 

(Gripsrud, 2011). 

 

7.5 Bristande kunskap om styrdokumenten 

Som svar på frågan om styrdokument säger reporter 1 “Jag skulle ljuga om jag sa att jag 

kände till styrdokumenten eller exakt hur de är formulerade.” (personlig kommunikation, 19 

februari 2018). Reporter 2 svarar “Nej, det kan jag inte påstå. Det beror på. Det finns mycket 

olika dokument, rutiner och organisationer. Det är mycket möjligt att jag känner till dem, 

men jag kan inte utifrån ordet styrdokument säga exakt vilka papper det är.” (personlig 

kommunikation, 21 februari 2018). Reporter 3 och 4 säger båda två att de inte känner till 

styrdokumenten samt att det råder samma regler som “på andra ställen”. De två reportrarna 

refererar här eventuellt til tv-lagen, vilken är sig lik i hela landet. Däremot framkommer 

flertalet punkter i SVT:s styrdokument som är avsedda för just SVT och inte nödvändigtvis 

för övriga produktionsbolag i Sverige, exempelvis: “Programmen ska utformas så att de 

genom tillgänglighet och mångsidighet tillgodoser skiftande förutsättningar och intressen hos 

befolkningen i hela landet. [...] samt som helhet präglas av folkbildningsambitioner.” 

(Myndigheten för radio och tv, 2013). 

 
Det finns en tydlig gemensam nämnare i de fyra reportrarnas svar, vilken är okunskap. 

Reportrarna känner inte till styrdokumenten, de följer de generella riktlinjer de lärt sig att 

journalister ska följa, vilket reporter 2 bekräftar genom att säga “Det sitter i de flestas ryggrad 

vad man rapporterar och inte rapporterar om.” (personlig kommunikation, 21 februari 2018). 

Reportrarnas okunskap vad gäller styrdokumenten leder oss in på teorin om reporterns 

ansvar, vilken går ut på att journalister ska upprätthålla neutralitet, en genuin nyfikenhet 

gentemot sina källor och inte låta egna värderingar synas i rapporteringen (Nord & 

Strömbäck, 2012, s. 18). Enligt reportrarnas berättelser under intervjuerna finns ingenting 

som tyder på att de inte skulle ta sitt ansvar som reportrar i form av neutralitet och bemötande 

av källor. Det kan däremot diskuteras om de fyra reportrarna kan ta sitt fulla ansvar som 

SVT-reportrar i och med att de inte känner till styrdokumenten, och därmed eventuellt inte 

följer SVT:s alla regler och riktlinjer som finns nedskrivna där (Häger, 2014). 
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Redaktör 1 säger att hen känner till styrdokumenten men inte kan dem utantill. Hen säger “i 

vardagen så har jag de inte uppnålade på väggen. Jag är inte superengagerad i 

styrdokumenten.” (personlig kommunikation, 21 februari 2018). Redaktör 2 menar att 

redaktionen diskuterar styrdokumenten varje gång något nytt uppdagas, samt på de årliga 

redaktionsdagarna. Hen säger “Nu när vi öppnat i Södertälje och Rinkeby har vi fått jobba 

jättemycket med nya riktlinjer om hur vi ska jobba för att täcka de områdena.” (personlig 

kommunikation, 23 februari 2018). Redaktör 2 fortsätter med att säga “Jag tycker kanske att 

det räcker att prata om styrdokumenten när det blir ändringar i dem.” (personlig 

kommunikation, 23 februari 2018). Chef 1 berättar: 

 
“Det finns inget skrivet om att ‘ska ni göra ett jobb i förorten ska ni tänka på det här 

eller bete er såhär’. Däremot tror jag det faktum att vi finns i förorten handlar om 

övergripande riktlinjer, att vi ska spegla hela Sverige, att vi ska ge en mångfasetterad 

bild av samhället.” (personlig kommunikation, 20 februari 2018). 

 
De två redaktörerna och chef 1 verkar enligt intervjuerna besitta mer kunskap än reportrarna 

angående styrdokumenten. Redaktör 1 berättar att hen inte har styrdokumenten uppnålade på 

väggen i sin vardag, vilket kan tolkas som att hen inte är särskilt insatt eller kan dem utantill. 

Redaktör 2 säger att redaktionen diskuterar styrdokumenten varje gång de ändras i, samt att 

det räcker. I och med reportrarnas okunskap om styrdokumenten kan det ifrågasättas. Chef 1 

menar att hen “tror” att de nya förortsredaktionerna handlar om att följa övergripande 

riktlinjer, som att spegla hela landet, vilket tyder på en viss osäkerhet. Chef 1 och 

redaktörernas svar kan även de kopplas till teorin om reporterns ansvar (Nord & Strömbäck, 

2012, s. 18). För att reportrarna ska kunna ta sina journalistiska ansvar kräver det att de högre 

uppsatta, som till exempel redaktörer och personer med chefsbefattning, kan ta sitt ansvar 

samt hänvisa reportrarna till övergripande bestämmelser som styrdokument (Häger, 2014). 
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8. Diskussion och slutsatser 

Nedan följer en diskussion samt slutsatser vi kunnat dra tack vare resultat- och analysdelen. 

Vi även kommer att knyta an till studiens teoretiska ramverk och tidigare forskning. Vidare 

följer ett avsnitt med förslag på fortsatt forskning. 

 

8.1 Diskussion 

Syftet med denna studie var att utifrån teorier om reporterns ansvar, fördomar och stereotyper 

samt primär och sekundär socialisation genom en kvalitativ analys undersöka hur SVT 

Stockholm resonerar kring sin nyhetsbevakning av Stockholms förorter. Under arbetets gång 

har vi utgått från studiens frågeställningar som lyder enligt följande: 

 
● Hur resonerar reportrar, redaktörer och chefer på SVT Stockholm kring att skildra 

Stockholms förorter? 

● Hur mycket känner reportrar, redaktörer och chefer på SVT Stockholm till om de 

styrdokument SVT ska följa? 

● Har en reporters etnicitet någon betydelse för dess nyhetsrapportering om Stockholms 

förorter? 

 
Analysen har behandlats utifrån studiens teoretiska ramverk och tidigare forskning. För att få 

svar på våra frågeställningar har vi ställt intervjufrågorna baserade på frågeställningarna. 

Genom att tematisera de fem frågeställningarna kategoriserade vi de sju intervjupersonernas 

svar under varje tema i kapitlet resultat och analys. Följande kommer vi att tematisera 

svarsresultaten vi fick. 

 

8.1.1 Den negativa skildringen 

Under arbetets gång har vi intervjuat fyra reportrar, två redaktörer och en person med 

chefsbefattning. Två av reportrarna har utländsk bakgrund och personliga erfarenheter av 

invandring och integration. De andra två reportrarna, redaktörerna samt personen med 

chefsbefattning är etniskt svenska och uppvuxna i Sverige. Under intervjun ger de olika 

exempel på uppdrag de utfört i förortsmiljöer. Gemensamt är att alla sju upplever sina jobb 

som roliga och viktiga. Alla fyra reportrarna och redaktör 1 delade samma uppfattning om att 

rapporteringen i förorterna håller en negativ ton. De menar att majoriteten av nyheterna om 

förorten handlar om kriminalitet, mord och skjutningar, vilket kan vara en anledning till att 

föraktet för media är utbrett i förorterna. De tillfrågade delar uppfattningen om att konstruktiv 

journalistik och balans i rapporteringen saknas i förorterna. I och med att det är reportrarna 

som producerar nyhetsinnehållet och befinner sig ute i samhället är det de som kommer nära 

inpå allmänheten. Att alla fyra reportrar samt en av redaktörerna delade samma uppfattning 

som den tidigare forskningen som finns. Tidigare forskning om Stockholm mediesituation 

tyder på att nyhetsbevakningen av förorterna domineras av negativa händelser, mest 

dominant är historier om drabbade människor (Nygren, 2005). 
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Reportrarna och den ena redaktörens uppfattning kan även kopplas till tidigare forskning om 

medias skildring av invandrare. En studie gjord av Gunnar Nygren (2005) visar att förorter 

generellt skildrades ganska sällan, men när de väl gjorde det, handlade majoriteten av 

skildringarna om sociala problem och brott som begicks i förorterna. Även tidigare forskning 

om miljonprogrammet kan relateras till de intervjuades resonemang. Enligt den tidigare 

forskningen har media en tendens att hålla en negativ ton i rapporteringen om förorterna. 

Även när de rapporterar om en positiv nyhet vinklas det på ett negativt sätt (Nygren, 2005, s. 

178). Detta gör att vi kan dra en slutsats utifrån vårt resultat att SVT rapporterar om 

förorterna med negativ ton. 

 

8.1.2 Okunskap 

Studien visar att det råder viss okunskap bland SVT:s reportrar och redaktörer när det 

kommer till de styrdokument de ska jobba efter. De tillfrågade reportrarna visar på osäkerhet 

angående ämnet. De menar att riktlinjerna sitter i ryggmärgen och att de vet vad som är 

lämpligt att rapportera om och inte. Enligt tidigare gjord forskning är nyhetsutbudet vad 

gäller etniska frågor bristande, vilket beror på journalisters okunskap om och otillräckliga 

erfarenheter av invandrare (Brune, 1998, s. 93). Huruvida det påverkar reportrarnas okunskap 

angående styrdokumenten kan diskuteras, men enligt denna studies resultat saknar SVT:s 

reportrar gemensamma regler att luta sig tillbaka på. Utifrån studiens resultat verkar 

reportrarna följa styrdokumentens bestämmelser även om de inte känner till dem. 

Redaktörerna och personen med chefsposition visar något mer säkerhet när frågan om 

styrdokumenten ställs. De menar att de inte kan dem utantill men har vetskap om dess 

principer. 

 
Tack vare studiens resultat kan en röd tråd dras genom de fyra reportrarnas resonemang vad 

gäller styrdokumenten. Reportrarna har ingen kännedom om de styrdokument som finns. 

Reporter 1 har en önskan om att styrdokumenten oftare skulle komma på tal inom 

redaktionerna. De tillfrågade reportrarna har en gemensam uppfattning om att förorterna 

skildras på ett negativt sätt. De önskar att SVT skulle gå annorlunda tillväga i frågan. I SVT:s 

styrdokument finns en tydlig struktur om hur dess rapportering ska gå till. Enligt 

styrdokumenten ska ett mångsidigt kulturutbud ges, vilket dessutom ska fördjupas, utvecklas 

och vidgas. SVT ska kritiskt granska skeenden i kulturlivets olika områden i Sverige och 

andra länder. De ska även ”spegla de många olika kulturer och kulturyttringar som finns i 

Sverige” (Myndigheten för radio och tv, 2013). 

 
I styrdokumenten tas flertalet gånger upp att SVT ska skildra Sveriges mångfald och 

kulturella variationer. De säger även att ”SVT bör ägna stor uppmärksamhet åt sättet att 

skildra våld i nyhetsprogram och andra program som informerar publiken om det faktiska 

våld som förekommer.” (Myndigheten för radio och tv, 2013). Dock framkommer inte hur 

man tänkt att SVT:s reportrar ska gå tillväga för att uppnå detta. Vårt resultat tyder på att det 

finns en tydlig problematik kring förortsbevakningen. Därför bör det finnas tydliga riktlinjer 

och en klar struktur för hur de ska motverka den negativa rapporteringen. Av resultatet 
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framkommer en avsaknad av närhet till förorterna. Reportrarna menar att närhet till förorterna 

underlättar för att kunna rapportera på ett balanserat sätt. En reporter sa dessutom under 

intervjuns gång att hen önskade att en ung person med utländsk bakgrund skulle sitta på 

redaktörsstolen i Rinkeby. Hen menar att det skulle lyfta rapporteringen att ha en redaktör 

som kan relatera till förortsinvånarnas situation. 

 
Vårt resultat visar tydligt att SVT jobbar ur ett utifrånperspektiv. Det skulle kunna vara så att 

det råder en brist på anställda med utländsk bakgrund på SVT, vilket de skulle kunna 

kompensera för genom att i styrdokumenten tillägga tydliga och djupgående riktlinjer som 

problematiserar och utbildar. Hela SVT:s verksamhet bygger på dess styrdokument. Det 

faktum att ingen av de intervjuade i studien kunde säga något konkret om styrdokumenten är 

inte bara oroväckande för förortsbevakningens fortskridande, utan för hela verksamhetens 

arbete. 

 

8.1.3 Den etniska betydelsen 

De intervjuade personerna är eniga om vikten av en god förortsbevakning. Reportrarna finner 

nöje i att rapportera om förorten, men är eniga om att det är en svår uppgift. De två 

intervjuade reportrarna som själva har invandrarbakgrund upplever förortsrapportering 

lättare än de två etniskt svenska reportrarna som tillfrågades. De menar att förorternas 

invånare lättare kan relatera till och finna förtroende för reportrarna med invandrarbakgrund 

eftersom de exempelvis kan tala samma språk som förortsinvånarna, samt har samma typ av 

livserfarenhet vad gäller invandring och integration. Huruvida förortsrapportering är något 

känsligt eller inte är de tillfrågade oeniga om. De två reportrarna med etniskt svensk 

bakgrund uppger att de upplever förortsrapportering som ett känsligt ämne, till viss del för att 

det kommit att bli politiskt laddat. De två reportrarna med utländsk bakgrund menar att 

förortsrapportering inte är ett känsligt ämne. Den ena uppger sig inte vara rädd för att bli 

kallad rasist som ett resultat av sitt arbete, tack vare sin etnicitet. Den andra menar att 

förortsrapportering inte är något känsligt så länge det rapporteras på ett balanserat sätt. 

 
Det faktum att de etniskt svenska reportrarna uppger förortsrapportering som känsligt, medan 

reportrarna med utländsk bakgrund menar tvärtom, tyder på att reporterns etnicitet är relevant 

i arbetet med förortsbevakning. Den enda redaktören svarar att det är ett känsligt ämne medan 

den andra redaktören tycker tvärtom. Personen med chefsbefattning menar att det är känsligt 

eftersom människor i publiken har starka åsikter som de inte är rädda för att dela med sig av. 

Reportrarna och redaktör 1 beskriver även medieföraktet i förorten. Massmedier bidrar till att 

identifiera vår verklighet och vilka vi är. Vi kan koppla detta till teorier om primär och 

sekundär socialisation. Inom teorier om den sekundära socialisationen beskrivs massmedia 

som en av de viktigaste faktorerna för vår identifikationsprocess (Gripsrud, 2011). 

 
Media har en stor påverkan när det kommer till den enskilda människans självbild och 

identitetsskapande. Resultatet av denna studie samt av den tidigare forskning som finns tyder 

på att media skildrat förorterna negativt. Det har bidragit till det rådande medieföraktet bland 
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förortsinvånarna (Hultén, 2016, s. 331–332). Icke-nordiska invandrare är enligt Nygren 

(2005) den grupp som har minst förtroende för media. Nyhetsutbudet gällande etniska frågor 

är bristande i den moderna västvärlden. Forskare försöker förklara detta genom att peka på 

journalisters bristande kunskap om, och personliga erfarenheter av, invandrare (Brune, 1998, 

s. 93). Dessa teorier menar att identifikation är en viktig faktor för medborgarna när det 

kommer till medias rapportering. Reportrarna med invandrarbakgrund hävdade båda två att 

de tack vare sin etnicitet har lättare för att komma nära inpå förortsinvånarna än deras etniskt 

svenska kollegor. “De vet att jag vet och att jag förstår. För att lyckas som reporter i förorten 

måste man ha den typen av livserfarenhet.” säger reporter 4 under intervjun. Reporter 4 

indikerar på att hens bakgrund hjälpt hen mycket. Hen kom till Sverige som flykting och har 

gått igenom hela samhällskedjan vad gäller integration, vilket återigen kan kopplas till 

sekundär socialisation. Invånarna i förorterna kan relatera till och identifiera sig med reporter 

4, vilket skapar tillit och förtroende. 

 
Detsamma gäller för reporter 3 som är uppvuxen i och ännu bor i en förort. Hen menar att 

språket är en avgörande faktor för att få förortsinvånarnas förtroende, även det pekar på 

vikten av igenkänning. Dessa resonemang och reporter 1:s tidigare nämnda åsikt om att en 

redaktör med invandrarbakgrund skulle gynna Rinkebys redaktion, tyder än mer på 

etnicitetens relevans för att skildra och problematisera förorten på ett balanserat sätt. 

Redaktör 1 menar att närhet till det som ska skildras är av största vikt för berättandet, vilket 

indikerar på att mångfalden på redaktionerna är nödvändig. 

 

8.2 Slutsatser 

Journalister tenderar att rapportera om det de känner igen och själva kan relatera till. 

Reportrar med invandrarbakgrund har därför, samt tack vare sina egna livserfarenheter, 

lättare för att skildra andra invandrare, vilka Stockholms förorter till majoritet består av. 

Närhet och igenkänning är avgörande för en balanserad rapportering. Detta tar avstamp i 

tidigare gjord forskning om utifrånperspektiv, eftersom få journalister i Sverige har 

invandrarbakgrund eller är bosatta i resurssvaga förorter. Journalisterna har därför begränsad 

kännedom om områdena, invånarna och vad som faktiskt händer där. Det bidrar till en “vi 

och dem-känsla” (Nygren, 2005, s. 198). Det kan dessutom kopplas till teorin om sekundär 

socialisation eftersom reportrar rapporterar om ett samhälle ur ett utifrånperspektiv. En 

reporter som skriver om mitt samhälle skriver även om mig. Reportern målar då upp en bild 

om mitt samhälle och hur det ser ut, hur vi som bor här agerar och värderar saker i olika 

sammanhang (Löfgren, 1990). 

 
Utifrånperspektivet kopplas till sekundär socialisation och hur bilden av mitt samhälle målas 

upp, vilket i sin tur kan kopplas till teorier om fördomar och stereotyper. Hall (1997) lägger 

vikt vid skillnaderna i medias verklighetskonstruktion och hur stereotyperna hjälper till att 

förstärka och bevara ojämlika maktförhållanden. I detta fall har media en funktion gällande 

hur bilden av samhället konstruerats av stereotyper (Hall, 1997). Medierna bidrar till att 

definiera vår verklighet och vilka vi är (Gripsrud, 2011, s. 17). Det är via media som Hall 
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(1997) menar att vi skapar typifiering och stereotypifiering. Han menar att det är nödvändigt 

för vår uppfattning om världen att kunna se olika typer. Vi tror oss känna människor baserat 

på deras yrke, umgänge och sociala uppträdande. 

 
Eftersom vårt resultat visar att media skildrar förorterna med en negativ ton och att det råder 

ett medieförakt i förorterna, kan media vara en betydande orsak till varför stereotypa bilder 

om förorterna råder i hela Sverige. Det beror på att rapporteringen produceras genom 

avsaknad av identifikation. När en reporter rapporterar om mig och mitt samhälle får vi 

invånare en stämpel som skapar stereotypiskt negativa tankar hos vår omvärld. Media, som 

den tredje största statsmakten, berättar om samhället för samhället. I och med de rådande 

stereotypernas funktion i media skapas en inneslutning och uteslutning som resulterar i att 

människor söker sig till gemenskaper (Hall, 1997). 

 
Vi tror att detta är en tungt vägande faktor gällande det omdiskuterade utanförskapet i 

Sverige, samt orsaken till medieföraktets existens. Slutligen kan det kopplas till teorin om 

reporterns ansvar, som talar om att reportern ska sträva efter att rapportera så allsidigt som 

möjligt. Rapporteringen ska ge publiken möjlighet att bilda sin egen uppfattning om rådande 

situation (Nord & Strömbäck, 2012, s. 18). Det möjliggörs inte även om nyheten berättas på 

ett objektivt sätt. Detta eftersom uppföljningen av nyheterna om området har en negativ ton. 

Det har då indirekt skapats en stereotypifiering och typifiering som Hall (1997) nämner i sin 

teori om fördomar och stereotyper: “Vi känner igen en säng eller soffa utifrån tidigare möbler 

vi sett”. Vi skapar oss en bild av hur det är i förorten utifrån tidigare bilder vi fått levererade 

till oss. Bilder vi fått av media. Bilder som definierar vår verklighet (Löfgren, 1990). 

 

8.3 Framtida forskning 

Under arbetets gång har diverse funderingar och diskussioner mynnat ut i idéer om vidare 

forskning. Förslagsvis skulle framtida forskning kunna utföras om huruvida SVT:s nya 

redaktioner i förorterna lyckas med sitt arbete på längre sikt. I övrigt vore det intressant att se 

framtida forskning om hur övriga svenska nyhetsmedier jobbar för att skildra förorterna. Det 

skulle även vara av intresse att idag 2018 göra samma studie som gjordes under åtta veckor 

vardera under tre års tid, 1976, 1988 och 2000. Studien visade att förortsbevakningens 

dominerande tema var brottslighet, sociala problem och lokala politiska frågor (Klefbom & 

Rönnblom, 2001). 
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