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Abstract 

 

Many neighbourhoods in Sweden are often portrayed in the media as 

violent and chaotic. Media has an eminent role in our daily lives as they 

further news stories to us and chooses which ones to write about and in 

what way to write about them. In this qualitative study, nine articles from 

Aftonbladet and Smålandsposten regarding some violent stonethrowing 

actions by teenagers were analyzed. The purpose was to see if there were 

any occurring stereotypes and notions about Araby and the youths that 

participated in the violent acts. Four framing theories were used; 

stereotyping frame, responsibility frame, conflict frame and human interest 

frame. Through these frames the conclusion was drawn that the articles 

subconsciously promoted negative stereotypes regarding Araby as a 

neighbourhood and the inhabitatns of Araby including the youth that 

participated during the riots. Stereotypes such as criminial, ghetto, 

unemployed were found. 
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1 Introduktion  

 

1.1 Inledning 

De senaste åren har det skrivits en del om vad som verkar förekomma mycket i så 

kallade förorter, nämligen stenkastning. Under ett antal dagar i juni inträffade det 

stenkastningshändelser i stadsdelen Araby i Växjö då ungdomar hade kastat sten på 

polis och räddningstjänst. Detta gjorde rubriker i närområdet och en av händelserna som 

fångades på övervakningskamera kom också att bli inspirationen för en minidokumentär 

som Aftonbladet sände några månader efter.  

 

Det är inte bara på senaste tid som Araby har setts som ett område med mycket 

kriminalitet och våldsamheter. Araby har under en lång tid beskrivits som ett 

invandrartätt problemområde med hög arbetslöshet (Graf 2016). I februari 2016 släppte 

polisen en lista på de 53 områden där allvarlig brottslighet råder och där polisinsatser 

borde rikta fokus mot. Varav 15 av dessa områden klassas som särskilt utsatta, inklusive 

Araby (Hjertén 2016). 

 

I en debattartikel i Aftonbladet uttryckte en person sig om den skeva 

medierapporteringen om förorter som pågår i Sverige. Han menade att de stora 

rubrikerna och artiklarna påverkar hur människor som bor i dessa områden beter sig. 

Medierna har snarare främjat den negativa bilden om förorter och det har fått 

fördomarna att växa (Amin, 2009).  

 

Den här uppsatsen ämnar till att studera mediegestaltningen av Araby i samband med 

stenkastningshändelserna samt studera framställandet av ungdomar som var med i 

stenkastningarna.  
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1.2 Problemformulering 

Det som fångat intresset till just det här ämnet har varit en tidigare uppsats som 

författaren skrivit om medias framställan om somaliers integration i Sverige. Medias 

makt och påverkan är intressant ur ett statsvetenskapligt perspektiv då den är med och 

formar och kan påverka våra uppfattningar om olika samhällsfenomen i vår omgivning. 

För att förstå medias inverkan på oss och dess betydelse i vårt samhälle så är det viktigt 

att veta hur den påverkar vårt synsätt och våra tankar genom dolda mekanismer som kan 

tänkas ligga bakom. 

 

Det är även intressant att studera mediegestaltningen av olika utsatta områden som på 

ett eller annat sätt blivit stigmatiserad. Att belysa olika termer som används eller 

förekommande personer som representeras i nyhetsrapporteringen kring ett område som 

Araby kan tänkas ge upphov till olika synsätt och perspektiv som man tidigare inte 

reflekterat över. Relevansen för uppsatsen är alltså mer än bara studiet av Araby, utan 

kan troligtvis också bidra med att belysa mediegestaltningen av andra svenska förorter. 

 

Det finns tidigare studier där man har kunnat se att mediegestaltningen av förorter mer 

än ofta är relaterade till negativa konnotationer. Den här studien vill snarare konkret titta 

på hur händelser i en förort (Araby) har täckts i media och om media tenderar att bidra 

till bilden av negativa stereotyper men också negativa bilder av ungdomar i förorter. 

Problemformuleringen uppstod inomvetenskapligt då studien kan bidra med att belysa 

ett förekommande media reportage om händelser i förorter och dess nyanser. Den 

uppstod utomvetenskapligt i den mån att frågan uppstått i samband med att 

dokumentären visats. Vilket gav författaren till denna uppsats en idé om att skriva om 

just detta. 
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1.3 Syfte & Frågeställningar 

Syftet med den här studien är att se hur Araby och ungdomarna i Araby gestaltats i 

medierapporteringen i samband med stenkastningshändelserna. Studien ämnar till att 

belysa hur Araby och ungdomarna beskrivs och för att syftet ska genomsyra arbetet 

kommer följande frågeställningar att ställas:  

 

 Vilken bakgrund presenteras om Araby i samband med 

stenkastningshändelserna? 

 Kan man se någon förekomst av vissa begrepp och stereotyper om ungdomarna 

som var med i stenkastningshändelserna i Araby?  

 

1.4 Begreppsdefinitioner 

 Förort: Begreppet förort används ofta för att beskriva en ort som ligger utanför 

stadens centrum. Men i den här uppsatsen så kommer begreppet att användas för 

att beskriva en ort där mestadels människor med utländsk bakgrund bor och där 

området anses vara stigmatiserat och där invånarna ses som ”de andra”. Denna 

definition har tagits från SOU rapporten den segregerade integrationen 

(2006:67).  

 Ungdomarna: Begreppet ungdomarna kommer i den här studien att vara en 

beteckning för de ungdomar som deltagit vid stenkastningshändelserna.  
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1.5 Disposition 

I Introduktionen så har forskningsproblemet presenterats och i problemformuleringen så 

har studiens statsvetenskapliga relevans introducerats. Därefter följde 

problemformulering, syfte & frågeställningar och begreppsdefinitioner. I kapitlet 

Bakgrund kommer en kort bakgrund ges till ämnet som studien kommer att behandla. 

Vidare så kommer man i Teori kapitlet att få en presentation av teorin som kommer att 

ligga till grund för studien; gestaltningsteorin.  I Tidigare forskning kapitlet så kommer 

det att ges tidigare forskning kring ämnet om förorter, invandrare och ungdomar i 

media; tre kategorier som omfattas i artiklarna som kommer att studeras i uppsatsen. 

Detta för att ge en större inblick i ämnet men också för att presentera andra journalisters, 

doktorander och forskares resultat som sedan kan återkopplas med analysen. I Metod 

kapitlet så kommer den valda metoden att beskrivas mer ingående och 

gestaltningsramar som är underlag för analysen kommer att förklaras och presenteras. 

Validitet och hermeneutik kommer att diskuteras och vilken funktion de har i det 

kvalitativa arbetet. Material kapitlet kommer att förklara urval och insamling av 

material. Resultat kapitlet är själva analysen där de fyra gestaltningsramarna återfinns 

som rubriker. Slutligen kommer analysen att sammanfattas i Avslutande slutsatser och 

även förslag till framtida forskning kommer att ges. Sist men inte minst kommer 

Referenser att innefatta alla de använda källorna i studien. 
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2 Bakgrund 

 

2.1 Sveriges mest utsatta områden 

2016 släppte polisen en lista över de 53 mest utsatta områdena i Sverige. Dessa är enligt 

polisen, i olika grad utsatta för oroande brottslighet. 15 av dem är särskilt utsatta och 6 

är klassificerade som riskområden. Områdena som befinner sig på den här listan tillhör 

ofta miljonprogramsområden. Polisen upplever det som svårt att arbeta i dessa områden 

p.g.a strukturella förutsättningar (Metro, 2016).  

 

Araby i Växjö rankas som nummer sex på den här listan och gör därmed att området ses 

som ett särskilt utsatt område (före t.ex. Bergsjön och Biskopsgården i Göteborg). 

Under 2015 var Araby den fjärde största stadsdelen i Växjö sett till befolkning, med 6 

510 invånare (Växjö kommun, 2016).   

 

Ett särskilt utsatt område menar polisen kännetecknas av:  

 

 ”Allmän obenägenhet att delta i rättsprocessen 

 Svårigheter för polisen att fullfölja sitt uppdrag 

 Parallella samhällsstrukturer 

 Våldsbejakande religiös extremism 

 Närhet till andra utsatta områden” (Polisen, 2016) 

 

2014 hade Rikskriminalpolisen underrättelsesektion listat olika områden där 

kriminaliteten i områdena ansågs ha ett negativ inflytande på omgivningen. De olika 

faktorerna som bidrar till detta kan t.ex. vara att polisen inte är välkommen, uppgörelser 

mellan kriminella kan leda till skottlossning mitt bland allmänheten och där vittnen inte 

vågar prata ut (Gudmundson, 2014).  

 

Polisen upplevde det som svårt att kontrollera kriminaliteten och bemötas med bl.a. 

stenkastning när de kom till områdena. De kunde inte ”fullgöra” deras uppgifter och de 

kriminella verkade styra i områdena.  Araby är även med på den här listan bland 

områdena Rosengård, Alby/Fittja och Brynäs (Gudmundson, 2014).  
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2.2 Arabysatsningen 

Tillsammans med Rosengård och Södra Sofielund i Malmö är Araby de tre områden i 

Region syd som anses vara särskilt utsatta. På polisens hemsida (Polisen, 2015) så 

beskrivs dessa områden redan ha haft en besvärlig problematik där extra resurser måste 

sättas in.  

 

2016 beslutade Rikspolischefen att Araby var ett utav de områden i Sverige som var 

särskilt prioriterade av polisen på grund utav särskild utsatthet. Resultatet av detta blev 

då att en polissatsning startades i Araby den 29 februari 2016. Detta innebar bl.a. fler 

trafikkontroller och synlig fotpatrullering i området. Enligt Tomas Hermander, 

projektledare och ansvarig för Arabysatsningen, syftar Arabysatsningen till att 

upplevelsen av trygghet i området ska ändras på ett positivt sätt (Olsson, 2016). 

 

Biträdande rikspolischefen Jarl Holmström menar att det är en långsiktig satsning för att 

kunna hantera problematiken som polisen anser finns i Araby. Man ska jobba mot att 

förhindra enstaka brottselement och gruppering av ungdomar bl.a. genom 

spaningsinsatser och genom att bygga ett förtroende med de som bor där. Målet menar 

han är att det inte längre ska ses som ett särskilt utsatt område, vilket är ett realistiskt 

mål då det är ett geografiskt begränsat område med en begränsad befolkning. Största 

utmaningen enligt Holmström är att få med medborgare och att kunna få alla att ha en 

gemensam målbild (Graf, 2016). 
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3 Tidigare forskning 

 

3.1 ´Invandrare´ i media 

Ylva Brune, tidigare doktorand vid Göteborgs Universitet var med och skrev en 

delstudie för UD i samband med MENA-projektet där hon beskrev svensk 

nyhetsjournalistik om invandrare och flyktingar. Delstudien kan relateras till denna 

studie då Araby är ett område med mestadels invandrare och studien ämnar undersöka 

medias beskrivning.  

 

Brune (2000) påpekar att nyhetsjournalistik inte innefattar rationalitet och objektivitet 

utan att det kan präglas av fördomar och att det deltar i att forma ett nationellt 

identitetsskapande där motpoler skapas. Vidare skriver Brune att nyhetsrapportering står 

för att avspegla verkligheten som den är och den uttrycker sällan åsikter samtidigt så 

kan den genom bilder, symboler och röster skapa en viss strukturerad verklighet och 

skapa mening i den (Brune, 2000). 

 

Ända sedan 1930-talet har Sverige varit ett invandrarland med en stor variation av 

etnisk och kulturell mångfald. Medias roll och ansvar i detta mångkulturella samhälle 

har sedan länge varit ett diskuterat ämne i den politiska debatten. Det finns åtskilliga 

studier där det visats att nyhetsrapporteringen kring personer med utländsk härkomst 

ofta är stereotypt, fördomsfullt och missvisande (Hultén, 2016:330).  

 

Medieforskaren Stuart Allan menade att journalistiken i västvärlden är strukturerad 

utefter ett ”vitt” perspektiv. Det rätta och objektiva är utifrån de ”vita” sociala och 

kulturella erfarenheterna. Vidare hävdar han att värderingar inom nyhetsjournalistik och 

redaktionskulturer måste ändras (Hultén, 2016:335). 

 

En journalistikforskare vid namn Gunnar Nygren skrev en avhandling kallad: Skilda 

medievärldar där han beskrev olika skillnader mellan sociala grupper i samhället när det 

kom till mediekonsumtion och förtroendet människor har till media. Hans resultat 

visade att gruppen som invandrat från icke nordiska länder var de som var mest 

skeptiska mot medierna.  Nygrens avhandling visade även på att förorter generellt 

beskrevs sällan, men när de gjorde det, så handlade en överväldigande majoritet av dem 
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om sociala problem och brott som begicks i dessa förorter. Nygren skriver vidare att 

mångfaldsfrågor i media borde få ett institutionellt skydd. (Hultén, 2016:331–332) 

 

2006 gjordes en statlig rapport med Masoud Kamali som särskild utredare där man 

beskrev den segregerade integrationen. I den så kartlagdes även olika människor med 

utländskt påbrås upplevelser av media. Respondenterna hade alla ursprung från 

mellanöstern, främst från Kurdistan och upplevde att det fanns en orientalisk diskurs 

som de ständigt mötte på. Att komma från mellanöstern och den muslimska världen gör 

att man blir sedd som invandrare och muslimer istället för individer. Alltså, skapas 

identietskategorier som de facto exkluderar och representerar ”de andra” (Alinia, 

2006:74). 

 

Respondenterna beskrev att de som kurder i Sverige upplever att det finns mycket 

generaliseringar mot kurder. Framförallt att männen skulle vara våldsamma och 

förtryckande och att kvinnorna var underordnade mannen och hjälplösa. Det fanns 

mycket kritik kring den bild som svenska medier förmedlar (Alinia,2006:81). Även en 

rapport som gjordes av integrationsverket (nu: migrationsverket) visade på forskning 

där debatten om utsatta flickors situation, patriarkala familjer och bl.a. hedersmord har 

öppnat upp för en diskurs i medierna där man talar om och presenterar invandrare på ett 

sätt som inte stämmer ihop med den svenska jämställdheten (Alinia, 2006:82).  

 

En respondent i den här rapporten gjorde en jämförelse av hur en kurdisk flicka som 

mördades i den irakiska delen av Kurdistan kom upp på nyheterna varje dag som gjorde 

att en bild skapades av att detta var en normalitet i den kurdiska kulturen. Vidare 

påpekade han att media inte pratar på samma sätt om hur många svenska kvinnor som 

våldtas på ständig basis och misshandlas av deras respektive men inte vågar anmäla 

p.g.a. rädsla för att deras respektive kan hämnas på dem. Ingen ifrågasätter om det är en 

del av den svenska kulturen (Alinia, 2006:81).   

 

När det gäller frågan om brott och icke-svenskar från förorten så sa respondenterna att 

icke-etniskt-svenskars etnicitet beskrevs som gjort brottet, en kurd; en somalier; en 

muslim, och hela invandrargrupper skuldsätts som ett kollektiv. Medan en etnisk svensk 

får privilegiet att benämnas med sitt förnamn och blir ansvarig för sin handling, inte för 

hela landet (Alinia, 2006:75).  
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3.2 Hotfulla och våldsamma ungdomar i media 

Enligt Sernhede (2006:95) har debatten som förts kring hotfulla ungdomar har från 

mediers och myndigheters sida målats upp som ”samhällets fiender”. Detta har i sin tur 

lett till att utanförskapet blivit mer framstående och att ungdomarna känt behovet av att 

utveckla egna identiteter. Vilka som har portreras som hotfulla ungdomar och stått i 

centrum för moralpaniken har skiftat genom åren. Allt från swingpjattar, raggare, 

punkare, skinnskallar och graffitimålare till nu förortens ungdomar. 

 

I boken ”Folk devils & Moral panics” myntade Stanley Cohen begreppet moralpanik. 

Teorin uppstod i samband med att Cohen varit på en semesterort i England där han 

bevittnat oroligheten som rådde kring några stökiga ungdomar. I hans mening så blev 

dessa ungdomar portrerade som mycket mer våldsamma än vad de i själva verket var. 

Massmedia skapade alltså en förvrängd bild av ungdomarna och ”skrämde” folket 

(Estrada, 2013:398). 

 

Moralpanik är något som drabbar samhället vid perioder, det som fångar 

uppmärksamheten kan vara ett nytt fenomen men också något gammalt. Mediernas roll i 

detta är att de spelar en stor roll när det gäller skapandet av t.ex. stereotyper som sedan 

leder till reaktionerna. När moralpanik uppstår så blir de ”rättänkande” aktörerna i 

samhället enade för att hålla distans mot den så kallade ”folkfienden”. Vilket gör att 

samhällets moraliska gränser visas (Estrada, 2013:398).  

 

Vanligt är att sakkunniga personer inbjuds för att komma på lösningar och berätta om 

orsakerna. De som styr agerar därefter och nya reaktions former tillsätts för att motverka 

problemen. Oron och problemen tenderar att antingen försvinna och glömmas bort eller 

leda till lagstiftning och en ändring i hur samhället betraktar sig självt (Estrada, 

2013:398). 
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3.3 Förorten i media 

Under 1990-talet genomgick Sverige en ”ekonomisk strukturomvandling”. Detta 

innebar att landet blev precis som vilket annat europeiskt land med tendenser av 

”arbetslöshet, segregation, fattigdom, marginalisering och diskriminering. Detta gjorde 

även att en ny debatt uppstod om ungdomars förhållande till kriminalitet, en debatt som 

främst förknippats med ungdomsgrupper från ”betongförorterna” (Sernhede, 2006:95-

96). 

 

Att bo på ett ställe som räknas som ett socio-ekonomiskt utsatt område, vara ung och ha 

invandrarbakgrund har nästan blivit de avgörande faktorerna för att ses som farlig, 

speciellt i medierna. Ett exempel på detta är mobiltelefonrånen 1998 där män med 

invandrarbakgrund ofta målades upp som bedragarna, när man samma höst i Stockholm 

konstaterade att av alla som var misstänkta för rån var det bara 0,1 promille som bestod 

av ungdomar med invandrarbakgrund (Sernhede, 2006:96).  

 

Denna debatt menar Sernhede (2006:96) om utsatta förorter och dess ungdomar har lett 

till att ungdomarna känner att allmänheten tror att de ständigt kommer att begå brott och 

att de blir extra uttittade i butiker och på gatan när folk ser dem gå med ett gäng 

kompisar. Att ungdomar som vistats ute i offentliga miljöer ses som gängmedlemmar är 

också en del i demoniseringsprocessen. I det amerikanska samhället så beskrivs de 

kriminella männen som bärande av tjocka guldkedjor bl.a. som tecken på att de är 

kriminella eftersom man förutsätter att de inte skulle kunna betala för dylikt med tanke 

på deras boendesituation. På samma sätt beskrivs våra svenska förorter och en 

moralpanik utlöses om att förorterna styrs av kriminella gäng som rånar en om man 

besöker stadsdelen. 

 

Ungdomarna som blir stigmatiserade och marginaliserade brukar utveckla något som 

kan kallas för stadsdelsnationalism. När man känner sig utanför och att man inte hör 

hemma i det svenska samhället så lyfter man ofta upp ens egen stadsdel där man bor 

och växt upp och området blir en stor del av ens identitet och en trygghetsfaktor för en. 

Man vill skydda sitt territorium från övriga Sveriges tankar om en och slippa känna sig 

underordnad och som andra klassens medborgare (Sernhede, 2006:107).  
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Det är väldigt förekommande att en del av stigmatiseringen av ungdomsgrupperna beror 

på att polisens och socialarbetare känner känslor av obehag och detta gör i sin tur att 

ungdomarna blir klientifierade och kriminaliserade insatser sätts in. Socialarbetares 

arbete för att ”behandla” dessa ”kriminella ungdomar” måste gå längre än intresset för 

barndomstrauman och saknaden av en fadersfigur menar politikern Sture Korpi. Fokus 

måste kompletteras med att titta på ungdomar som ett kollektiv också och kunna bygga 

relationer med individer och grupper som känner en misstro gentemot 

myndighetspersoner (Sernhede, 2006:117).  
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4 Teori 

 

4.1 Gestaltningsteori 

”to frame is to select some aspects of a percieved reality and make them more salient in 

a communicating text, in such way as to promote a particular problem definition, 

causual interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation for the item 

described” (citat från: Robert Entman 1993:52). 

 

Gestaltningsteori, också kallad för framing theory har blivit en alltmer växande teori 

inom studiet av mediernas makt och politisk kommunikation (Strömbäck, 2004:40). 

Enligt Strömbäck så utgör gestaltningtsteorin tillsammans med dagordningsteorin de två 

mest viktiga och använda teorierna på de senaste decennierna inom medias verkan på 

den politiska kommunikationen (2014:113). Teorin har inga homogena definitioner och 

kan skapa förvirring. Detta också eftersom att den är mångfacetterad; ibland handlar den 

om människans gestaltning av verkligheten så som media gestaltar den och i andra fall 

handlar den om att media gestaltar verkligheten på ett visst sätt och inte på ett annat och 

därmed utgår och sprider diverse maktcentras och ideologiers sätt att se på verkligheten. 

Den tredje är vad själva innehållet i medierna representerar (Strömbäck, 2004:41). 

 

Sociologen Ervin Goffman var den första som skrev om gestaltningsanalys (frame 

analysis) och han menade att det var en ”organisation av erfarenheter”. Att man utifrån 

sina erfarenheter, medierade som upplevda, tolkar och skapar en mening. Detta är ur ett 

sociologiskt perspektiv. Han menade på att varje gång vi kommunicerar med någon så 

gestaltar vi verkligheten då gestaltningsprocesser är oundvikliga eftersom att människan 

till sin natur strävar efter att skapa en mening runt sin omgivning (Strömbäck, 

2014:113). 

 

Nyheter och medierna ska ge en spegelbild av verkligheten, detta är i vart fall en 

förekommande metafor som används för att beskriva nyheters funktion. Dock finns det 

inget stöd för att det är verkligheten som speglas i medierna i forskningen. Detta kan ses 

som en självklarhet då verkligheten är obegränsad medan mediernas omfång är 

begränsat. Det man i gestaltningsteorin vill påvisa är att journalister och redaktioner gör 

medvetna och omedvetna val när det gäller val av ämne, perspektiv fenomen berättas 
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från, källor, vad som är fakta och inte, attribut och så vidare. De omedvetna valen är 

ofta rutiniserande och objektifierade menar Strömbäck (2004:41).  

 

Vissa av dessa val uppfattas som självklara och inte som ”val”, detta är särskilt 

förekommande inom val av olika begrepp eller vad som räknas som en nyhet. Det 

brukar te sig svårt för journalister att definiera vad kriterierna för en nyhet är och svaret 

är då ofta att man helt enkelt ”känner igen en nyhet när man ser den” (Strömbäck, 

2004:41). 

 

Strömbäck (2004:42) menar att man ska betrakta nyhet som (re)konstruktioner av 

verkligheten och inte direkt verklighet. Det finns två olika sätt inom gestaltningsteorin. 

Den första kallas frame-building där fokuserar man på gestaltningsbyggandet och den 

andra frame-setting där man studerar mediernas gestaltningsmakt. I studerandet av 

frame-setting så tittar man framförallt på tillskrivande av ansvar, åsikter och beteenden. 

Den här uppsatsen kommer att titta på medias gestaltningsmakt och framförallt på det 

skrivna resultatet som framgår i tidningsartiklarna.  

 

Journalister och media har en så kallad beskrivningsmakt som kort betyder att; 

”Journalistikens makt härrör från den sanningsregim den upprättat. Just genom att den 

förväntas producera sanningar tror vi inte att den har med maktutövning att göra, men 

det är sanningsanspråket som ger den makt och effekter i samhället” (Strömbäck, 

2014:113).  

 

Gestaltningsteorin kan delas upp i två olika observationer. Den första är att nyheters 

bild av verkligheten skiljer sig från den verklighet som nyheten handlar om. Återigen, 

att medierna (re)konsturerar verkligheten. Vidare så framhålls valda (medvetna & 

omedvetna) värderingar, orsaksförklaringar och lösningar på problem, vilket enligt 

Vincent Price på University of Pennsylvania gör att människor formar sina åsikter 

utefter det som de betoningar, tolkningar och perspektiv som presenterats av medierna 

(Strömbäck, 2014:114–115).  

  

Den andra observationen menar att det som verkligen har betydelse för människors bild 

av verkligheten är nyheternas bild utan verkligheten och inte verkligheten i sig. Denna 

observation syftar då till mottagandet av gestaltningen. Eftersom vi är så pass beroende 
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av medierna för information så är vi också lika mottagliga för påverkan av medierna 

(Strömbäck, 2014:115). 

 

Strömbäck tar i boken makt, medier & samhälle upp olika exempel på hur gestaltningar 

kan få en att tänka i olika riktningar. Ett av exemplen är ett glas som kan beskrivas som 

antingen halvfullt eller halvtomt. Beroende på beskrivningen så påverkas också åsikten 

till vare sig glaset behöver påfyllning eller ej. Ett annat exempel som tas upp hör till 

värderingar. Beroende på hur man gestaltar ordet frihet och rättvisa så kommer det 

betyda olika i olika sammanhang. Om ett parti vill sänka inkomstskatten så kan man ur 

ett frihetsperspektiv argumentera för att de personer som tjänat in sin inkomst också ska 

ha tillgång till den. Men om man ska gestalta sänkningen i termer av rättvisa så kan man 

argumentera för att man redan ger till dem som redan har eller att de som redan har de 

bra får det bättre. Det tredje exemplet handlar om begreppet rättvisa och hur man 

gestaltar det. Om det är i form av ”lika åt alla” så menar man då att löneskillnader utgör 

en orättvisa i samhället men om det är i form av ”lön efter förtjänst” kan löneskillnader 

snarare vara ett tecken på rättvisa (Strömbäck, 2014:115–116). Dessa exempel visar då 

på hur olika gestaltningar kan påverka och leda till olika åsikter och slutsatser som 

människor erhåller. Gestaltningarna är många gånger inte är medvetna utan inpräntade i 

normer och kulturella värderingar (Strömbäck, 2014:116). 

 

Inom forskningen av gestaltningar så har man ofta utgått från utmärkande gestaltningar 

och därefter undersöka deras förekomst och därefter deras effekter. Shanto Iyengar 

använde sig utav två typer av gestaltningar när han skulle studera journalistikens 

gestaltningsmakt. Den ena var händelseorienterade gestaltningar (episodic) och den 

andra tematiska (thematic) gestaltningar (Strömbäck, 2014:118).  

 

Händelseorienterade gestaltningar lägger fokus på enstaka händelser eller enstaka 

personer för att belysa ett problem. Tematiska gestaltningar förklarar snarare problem 

genom sammanhang och bakgrunder. När Iyengar skulle undersöka gestaltningsmakten 

i sina undersökningar så använde han sig utav 5 olika teman som användes för att 

studera nyhetsrapporteringen om olika raser. Dessa teman var; brottslighet, fattigdom, 

arbetslöshet och ojämlikhet. Han studie visade att nyheterna om fattigdom, brottslighet 

och terrorism ofta var händelseorienterade. Händelseorienterade nyheters påverkan på 

människor var att människor oftast lade skulden på individnivå till skillnad från när 
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nyheter använde sig av tematiska gestaltningar då människorna ansåg att ansvar inte 

togs på samhällsnivå för att åtgärda problemen (Strömbäck, 2014:119). 
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5 Metod 
 

5.1 Kvalitativ textanalys 

För denna studie har metoden textanalys valts. En textanalys som är väl genomförd kan 

enligt Bergström och Boréus (2012:40) belysa ett samhällsvetenskapligt problem. Ett 

alternativ hade varit att använda sig av en kvantitativ innehållanalys istället och mätt 

förekomsten av vissa begrepp. Esaiassson et al. (2012:210) Menar att en kvalitativ 

textanalys är att föredra framför en kvantitativ när helheten är intressantare än de 

detaljerade analysenheterna. Denna metod valdes bort då den inte kan fånga in alla delar 

av syftet. Det hade varit svårt att analysera förekomsten av stereotyper eftersom att 

beskrivningar av stereotyper sällan går att tyda genom enbart begrepp. En kvalitativ 

metod är då att föredra eftersom att analysen av artiklarna blir mer ingående. 

 

Gestaltningarna som kommer undersökas kommer att vara konfliktgestaltning, 

människointressegestaltning och ansvarsgestaltning från Semetko och Valkenburg. 

Utöver dem så kommer en stereotypiseringsgestaltning att användas tagen från Ylva 

Brune.  Fördefinierade gestaltningar har valts för att lättare kunna studera artiklarna 

utifrån redan etablerade gestaltningar. Hade man istället valt att utveckla gestaltningar 

utefter intensiv läsning och studerande av texterna så hade tidsspannen för en 

kandidatuppsats troligen inte räckt till med tanke på omfånget av materialet. Dock så 

hade det varit intressant att se vilka gestaltningar som hade kunnat upptäckas. 

 

Valet av metod föll inte på enkäter eller på intervjuer då intresset här främst är att 

studera mediegestaltningen av händelsen och att intervjua aktörer eller genomföra en 

enkätundersökning skulle här inte ses som relevant för ändamålet. Detta för att 

intresseområdet är medias beskrivning av Araby i form av nyhetsrapportering och inte 

respondenters uppfattningar eller upplevelser.  
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5.2 Gestaltningsteori som angreppssätt 

Att göra en gestaltning är att ”välja vissa aspekter av en upplevd verklighet ” som i sin 

tur assisterar till att förstärka ett visst problemområde, tolkning eller något bemötande 

av något slag. Gestaltningar gör alltså att publiken eller målgruppen kan ta in, 

identifiera och kanalisera all information. Forskning har visat att val av vissa begrepp 

har starka konsekvenser i hur mottagarna uppfattar en eventuell risk/-farlig situation 

(Semetko & Valkenburg, 2000:94). 

 

Enligt Semetko & Valkenburg (2000:94) så kan man analysera innehållet av 

gestaltningar på två sätt inom nyhetsmedia. Antingen genom ett induktivt angreppssätt 

eller genom ett deduktivt angreppssätt. Inom det induktiva angreppssättet analyserar 

man nyheterna genom att börja med vaga förutfattade meningar om vad gestaltningarna 

handlar om för att sedan upptäcka möjliga gestaltningar. Fördelen med angreppsättet är 

att man kan finna flera olika gestaltningar som ett problem eller ämne kan ha men 

nackdelen är att det krävs ett intensivt arbete för att försöka hitta de olika 

gestaltningarna och det är svårt att replikera för att få samma resultat.  

 

Den deduktiva metoden som kommer att användas i den här studien, förutsätter att man 

redan har förutfattade idéer om de gestaltningar som kan tänkas förekomma i 

rapporteringen om nyheten. Det deduktiva angreppssättet gör det lätt att replikera och 

kan hantera en stor mängd av material. En ytterligare fördel är även att man kan 

upptäcka skillnader inom så väl som mellan olika media outlets (Semetko & 

Valkenburg, 2000:94–95).  

 

I den här studien kommer en deduktiv metod att appliceras p.g.a. olika faktorer. Dels för 

tidsspannen; det kan bli knepigt att studera 9 artiklar med en induktiv metod och dels 

för att studien ämnar till att kunna presentera ett resultat som ska kunna replikeras 

oberoende på vem som skriver studien, förutsatt att denne använder samma metod, teori 

och material. Alltså syftar studien till att vara replikerbar.  
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5.3 Gestaltningsramar 

Gestaltningsteorin används i den här studien både som teori och som en metod. 

Gestaltningsteorin har de verktyg för att kunna använda den som en metod. Genom att 

teorin framhåller att all kommunikation innehåller gestaltningar så ska det i den här 

studien undersökas hur olika gestaltningar träder fram i artiklar som rör en förort i 

Sverige och dess ungdomar. Semetko & Valkenburg utgick ifrån fem olika gestaltningar 

för att undersöka deras nyhetsartiklar. Tre av dessa kommer att användas i den här De 

andra två gestaltningarna valdes bort då de inte var så applicerbara när analysen skulle 

göras.  

 

Konfliktgestaltning syftar till att betona en konflikt mellan individer, grupper eller 

institutioner för att fånga publikens intresse. Ofta så brukar konfliktgestaltningen vara 

mest förekommande i nyhetsrapporteringen av diskussioner mellan politiska eliter. 

Politiska debatter tenderar att gestaltas som en konflikt mellan två parter och i synnerhet 

presidentvalskampanjer i t.ex. USA. Medias stora fokus på konflikt har ofta kritiserats 

för att framkalla en cynism och misstro mot politiska ledare (Semetko & Valkenburg, 

2000:95: ff).  

 

Konfliktgestaltning är en av de gestaltningar som kommer att tittas närmare på i 

nyhetsartiklarna för att se om det finns tendenser av att måla upp någon slags konflikt 

mellan t.ex. samhället och ungdomarna/polisen och ungdomarna osv.  

 

Människointressegestaltning avser att genom en person presentera ett aktuellt problem 

eller event. Detta är en så kallad ”mänsklig påverkan” gestaltning som är väldigt vanlig 

i nyhetsrapportering. Genom att ha ett mänskligt ansikte eller synvinkel på ett problem 

eller ämne så gör man även nyheten mer personlig och det kan även dramatisera 

nyheten eller väcka vissa känslor hos publiken. För att fånga publikens intresse och 

konkurrera ut andra nyhets outlets presenteras ofta ett mänskligt perspektiv (Semetko & 

Valkenburg, 2000:95ff).  

 

Människointressegestaltning är fördelaktig i den här studien för att den kan fånga upp 

vilka personer som får träda fram och beskriva situationen. Kan personer som har valts 

blivit valda just för att ”dramatisera” en händelse eller situation eller kanske för att 

väcka en specifik känsla kring situationen?  
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Ansvarsgestaltningen presenterar ett problem eller en situation på så sätt att individer 

eller grupper ges antingen en lösning på problemet eller hålls som ansvarig. I viss 

nyhetsrapportering har man sett att media gestaltar en nyhet på så sätt att publiken 

formar en uppfattning om vem det är som är ansvarig. Alltså att media formar nyheten 

på ett visst sätt som leder till publikens uppfattning om vem som är ansvarig för ett 

problem eller en viss situation t.ex. fattigdom eller kriminalitet. Ofta så har ansvar lagts 

på individer istället för t.ex. statens hantering av ett system. Ett exempel som ges i 

boken Framing European Politics: A Content Analysis of Press and Television News av 

Semetko & Valkenburg (2000:96) är den fattiga kvinnan som hålls som ansvarig för 

hennes eget öde istället för statens misslyckande i att kunna erbjuda eller skapa 

arbetsmöjligheter. Genom att framföra en viss typ av episodiska format så kan media 

skapa en uppfattning om vem som är ansvarig och vem/vilka som exkluderas från detta 

ansvar. 

 

I den här studien är ansvarsgestaltningen fördelaktig då den kan upplysa om vilka det är 

i artiklarna som gestaltas som ansvariga för stenkastningen och generellt över den 

beskrivda kriminaliteten som råder i Araby. Är det ungdomarnas ansvar? Samhällets? 

Polisens? Eller gestaltas ansvaret som att vara föräldrarnas i materialet som ska 

studeras? Det är också intressant att titta på vilka som beskrivs som lösningen på 

problemet. 

 

Gestaltningar kommer att ställas upp i en kodningsblankett med olika frågor som ska 

besvaras i varje gestaltning som radas upp. Innan jag läste artiklarna djupare så ställde 

jag upp en kodningsblankett med de frågor som jag vill besvara och de gestaltningar 

som ska jag skulle titta efter. Gestaltningarna som jag kommer titta på från Semetko & 

Valkenburg  är conflict frame, human interest frame och responsibility frame. 

Ytterliggare en gestaltning om stereotyper har lagts till från ett delkapitel från den 

statliga utredningen ”mediernas vi och dom” där Ylva Brune skriver om diskriminering 

i nyheterna. Den kommer att kallas för stereotypiserings gestaltning. 

 

Brune beskriver att invandrare många gånger framställs som en egen kategori av media. 

Bl.a. genom att referera till ”invandrar-och tjejer”, personer från mellanöstern osv 

(Brune, 2006:94). Den här stereotypiseringen upprätter olika rollfördelningar och ger 
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olika egenskaper till olika kulturer. I detta fall vill jag undersöka om stereotyper 

framkommer i artiklarna och om Araby ges vissa särskiljande egenskaper samt om en 

individ eller en handling av en individ/några individer får representera en större grupp 

av människor/ett område. Brune särskiljer vad hon menar är ”rutinmässiga, triviala 

nyhetstekniker” och inte bara stereotypisering. I den här uppsatsen kommer tre av dem 

att användas. 
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5.4 Kodningsblankett 

 

Frågorna för varje gestaltning är följande; 

 

Stereotypiserings gestaltning: Vilka särskilda begrepp kan man hitta som 

beteckning för individer, grupper eller Araby? Visas statistiska skillnader på Araby och 

resten av samhället?  

 

Ansvarsgestaltning (Responsibility frame): Vilka är det som läggs ansvaret för 

händelserna? Staten; polisen; skolorna; ungdomarna? Finns det någon aktör som ses 

som ”hjälten” i situationen eller lösningen på problemen? 

 

Konfliktgestaltning (Conflict frame): Kan man se tecken på konflikt? Sätts 

individer, grupper eller samhällsaktörer mot varandra? Är bilden man får att det finns en 

konflikt mellan två parter?  

 

Människointressegestaltning (Human interest frame): Vilka är det som får 

träda fram i artiklarna? Vilka intervjuar man; vilka får tala?  
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5.5 Validitet och hermeneutik 

Alan Bryman nämner i boken Samhällsvetenskapliga metoder (2011:351) att det har 

lagts en stor vikt kring validitet och reliabilitet inom kvantitativ forskning då man avser 

att mäta något och validitet på ett eller annat sätt definieras som någon slags mätning. I 

boken beskrivs den generella definitionen på validitet vara att man ”observerar, 

identifierar eller ´mäter´ det man säger sig mäta”. Då syftet inte är att mäta i kvalitativa 

studier så har inte lika stor vikt lagts på validitet och reliabilitet. Många forskare menar 

att man bör ändra på konnotationerna till begreppen för att kunna fokusera på dess 

betydelse även i kvalitativa studier (Bryman, 2011:352).  

 

För den här kvalitativa studien kommer istället större fokus ligga på hermeneutik som 

innebär läran om läsning och tolkning och det är ett viktigt moment i studien då det är 

genom tolkningen resultaten kommer fram, som i alla kvalitativa studier.  

 

En central idé inom hermeneutiken är att man genom att analysera en text ska få fram 

textens mening utefter upphovsmannens perspektiv. Därmed bör man ha i åtanke i 

vilket historisk och social kontext som texten skrevs i (Bryman, 2011:507). Analysen av 

artiklarna i den här uppsatsen ska med hjälp av gestaltningsteorin undersöka vissa 

förekommande beskrivningar och fenomen som både är medvetna och omedvetna. Det 

blir därmed lite knepigt att studera upphovsmannens (skribentens, redaktionens) 

perspektiv till fullo då mycket som skrivs är omedvetet. Den här uppsatsen vill snarare 

belysa de associationer som man kan dra till Araby och ungdomarna genom att läsa 

dessa artiklar. 
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5.6 Etiska överväganden 

Det finns en risk att man genom upprepningar av olika skillnader och studerandet av 

skillnader mellan människor och områden i själva verket förmedlar stigmatisering. 

Detta genom att man upprepar och belyser avvikelser från normen eller belyser t.ex. 

områden som bemöts på ett visst sätt. Brune menar att när man upprepat använder sig 

av en kategori så märker man ut den som särskild och annorlunda (2004:76) . 

 

Då den här studien ska belysa mediegestaltningen och med det peka ut osanningar i 

faktalösa påståenden eller stereotyper så ser man här inte till att man bidrar med att 

framföra stereotyper. I åtanke finns dock att man beskriver stereotyper som framförs i 

området genom media vilket i sig kan vara stigmatiserande. Åtskillnaden här är dock att 

studien ämnar till att belysa en typ av mediegestaltning som kan tänkas finnas för att 

sedan skapa diskussion eller få individer att tänka på hur vi och våra åsikter påverkas av 

media. 

 

Enligt Alan Bryman (2011:131) så finns det fyra etiska principer att ta hänsyn till. De 

som är inblandade i forskningen ska vara med frivilligt, integriteten ska respekteras, det 

ska finnas konfidentialitet och anonymitet. Eftersom att personerna i artiklarna som ska 

studeras har godkänt att bli intervjuade så räknar man i den här studien att man tar 

hänsyn till de fyra etiska principerna ovan. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till de 

fyra principerna vid studier med samtalsintervjuer inkluderade (Bryman, 2011:420).  
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6 Material  

 

Eftersom att medias gestaltning är det som kommer att studeras så har debattartiklar, 

insändare och liknande valts bort då de inte speglar journalister eller redaktioners 

gestaltningar. Fem nyhetsartiklar, ett reportage och två ledarsidor är det som kommer att 

studeras. Nyhetsartiklar har valts eftersom att de utgör nyhetsbevakningen av 

händelserna och det som hänt efter händelserna och de ska också vara objektiva. 

Ledarsidor skiljer sig från nyhetsartiklar på så sätt att de speglar de politiska åsikterna 

och värderingar som tidningen har. Två ledarsidor har tagits med eftersom att de speglar 

en redaktions politiska inriktning. Då de oftast befinner sig på de främre sidorna av en 

tidning är de även mycket synbara. Även om skribenten oftast uttrycker sina egna 

åsikter och man kanske kan argumentera för att det är likt ett debattinlägg eller 

insändare så speglar de ändå tidningens allmänna riktning och detta även eftersom 

skribenterna tillsätts av redaktionen. På så sätt anses ledarsidor i denna uppsats uppfylla 

en funktion då de representerar texter som allmänheten tar del av och är lättillgängliga 

men också eftersom de ofta speglar redaktionens politiska ställning.  

 

Eftersom detta är en textanalys så har inte videoreportage, inspelningar eller radiosända 

nyheter valts med utan fokus ligger på den skrivna nyhetsförmedlingen av tidningar. De 

fem artiklarna är valda från Smålandsposten allihop då det känts mest relevant att ha 

med regionstidningen och detta för att Smålandsposten helt enkelt har mest täckande 

information om händelserna. Av de träffar som kom upp genom min sökning så hade 

Smålandsposten 21 artiklar och Aftonbladet två. Dagens nyheter, Expressen, Svenska 

Dagbladet bl.a. hade en eller två artiklar där de nämnde Araby lite hastigt men ingen av 

dem hade övergripande information om händelserna. Antal artiklar hade kunnat utökas 

ytterligare för att få fler exempel på mediegestaltningar och för att se hur det skrivs om 

ämnet. Brist på tid har därför gjort att materialet fallit på 9 (inkl. 4 som utgör ett 

reportage) artiklar som kommer att studeras. 

 

Aftonbladets reportage om en stenkastningshändelse har även tagits med i materialet 

eftersom att den har täckt händelsen på en övergripande nivå med många olika 

samhällsperspektiv på händelsen genom många intervjuer som genomförts. Därmed blir 

det intressant att studera reportaget ur människointressegestaltningen.  
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För att hitta artiklar som berörde ämnet så användes databasen mediearkivet. Sökorden 

var ”araby+stenkastning”. Tidsspannen som valdes var 01/12/15-01/12/16 och fyrtio 

träffar kom upp. Ett år valdes för att de flesta nyheterna om stenkastningshändelserna 

var runt december 2015 och sommaren 2016. Anledningen till att sökningen förlängdes 

till december 2016 är för att fånga upp eventuella nyheter som kommit efteråt och olika 

insatser som tillämpats i området då det anses vara relevant för hur medierapporteringen 

sett ut efter händelserna.  

 

Efter det valdes artiklar med relevans till stenkastningshändelserna i Araby. Det kom 

upp träffar där Araby nämnts som ett exempel där en stenkastning inträffat i samband 

med att man rapporterat om ett annat fall men dessa typer av artiklar sållades bort då de 

inte hade uppfyllt någon funktion i analysen. Artiklarna valdes således främst utefter 

relevans för stenkastningarna i Araby samt mängden information, dvs. att småartiklar på 

förstasidan med två meningar valdes bort. Därefter valdes nio artiklar slumpmässigt 

bland de få som återstod. 

 

Initialts skulle artiklarna bara handla om stenkastningshändelserna och allt kopplat 

kring det, men efter närmare insyn så har artiklarna istället valts med relevans för Araby 

och inte nödvändigtvis endast rapportering om stenkastningshändelserna utan också 

vilka polis/samhällsinsatser som tagits i kraft efter dessa händelser och informationen 

kring vad bl.a. politiker och polis gör i Araby för att hantera händelserna som inträffat. 

Detta bl.a. för att studera ansvarsgestaltningen och konfliktgestaltningen. Således 

handlar inte alla artiklar som valdes enbart om stenkastningshändelserna utan också om 

nyheter rörande insatser som tagit pga. stenkastningshändelserna. 

 

Ett förtydligande är nödvändigt här; medvetenheten finns om att artiklarna som valts 

täcker negativa händelser i den mån att de är olagliga och oetiska. Därmed faller det 

även naturligt att det finns en viss negativ nyhetsrapportering kring 

stenkastningshändelserna. Syftet är inte att titta på medias rapportering av Araby i sin 

helhet för att granska någon slags negativ eller felaktig rapportering utan för att belysa 

de begrepp som man använder för att beskriva Araby och ungdomarna samt se om det 

finns en förekomst av stereotyper i artiklarna.  
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7 Resultat och Analys 

 

7.1Stereotypiseringsgestaltning 

 

Stereotyper om Araby 

 

”… Araby, Växjö. Ett område där man får med sig ”snuthatet” från barnsben”.  – 

Stenkastarna del 1 

 

”I Araby håller man ihop. Sluter sig som en mur när polisen kommer för att gripa en 

cykeltjuv eller misstänkta gräsrökare”. – Stenkastarna del 1 

 

I texten kan man redan i början se något som kan tänkas främja en viss stereotyp av 

Araby. Citaten är skrivna i början av texten, kanske för att väcka uppmärksamhet eller 

intresse till vidare läsning. De som bor i Araby beskrivs som en homogen grupp och det 

framgår inte att det finns olika attityder och åsikter bland invånarna. 

 

”… när vi går runt i området … Slås vi av hur lugnt här är… folk kommer fram och 

hälsar, berättar att de trivs”. – Stenkastarna del 2 

 

”husen och gårdarna är ovanligt rena och prydliga för att vara ett bostadsområde med 

fem decennier på nacken”. – Stenkastarna del 2 

 

”dagtid ser Araby ut som vilket bostadsområde som helst”. – Stenkastarna del 2 

 

”Det är svårt att koppla ihop idyllen med den där händelsen i juni, när Murads 15-

årige son deltog i en uppmärksammad stenkastning mot polisen i området”- 

Stenkastarna del 3 

 

”mötet känns långt ifrån kaoset som utspelade sig här i juni”- Stenkastarna del 3 

 

I citaten ovan belyser man att Araby verkar vara förvånansvärt lugnt från det som hände 

under stenkastningskvällen. Att man kanske hade förväntat sig en annan typ av 
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stämning i området, att det kanske skulle vara kaotiskt och högljutt. Genom att beskriva 

harmonin i området med förvåning så upprätthåller man fortfarande en stereotyp om att 

Araby är ett kaotiskt område. 

 

”araby har länge ansetts vara ett av Växjös mindre ”fina” områden”- Stenkastarna del 

2 

 

”har hela Sverige fått upp ögonen för Växjös ”ghetto”- Stenkastarna del 4 

 

Man refererar till Araby som Växjös ”ghetto” i den här meningen. Ett ord som inte 

nödvändigtvis har en positiv klang. Detta är en del i stereotypiseringen, beteckningar 

som sådana har en negativ konnotation till våldsamheter, fattigdom och tillhörighet till 

”de andra”.  

 

”Araby är ett av de famösa 55 områdena där Polisens våldsmonopol är under 

konkurrens från lokala gäng, har under helgen präglats av oroligheter”.- Prioritera 

polisen Smålandsposten (ledarartikel) 2015-12-19 

 

Här beskrivs Araby som ett ”famöst” område med gäng som trotsar polisens auktoritet. 

Formuleringen bidrar till ett stereotypiskt tänk om att Araby är en värstingort med 

kriminella som ”fightas” med polisen. Citatet ovan ger en bild av Araby som ett 

kriminellt ställe. 

 

”och visst finns skjutvapen även i Araby”- Stenkastarna del 2 

 

”områdena är redan kontrollerade. Unga män vaktar sitt område till den grad att polis, 

brandkår och väktare utsätts för stenkastning och våld. Kriminella grupper är 

verksamma”- En polis i kris Smålandsposten (ledarartikel) 2015-12-22 

 

I de två citaten ovan kan man koppla till den tidigare forskning där man talade om att 

man målar upp en slags moralpanik. Man sätter ”skräck” i människor med att hänvisa 

till att områdena är ”kontrollerade” av ungdomar och att det finns skjutvapen.  
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”Helgens händelser i Araby, med vandaliserade polisbilar och storbråk utanför arenan, 

bekräftar en redan känd problematik… här finns en rädsla eller ovilja att delta i 

rättsprocesser…”- En polis i kris Smålandsposten (ledarartikel) 2015-12-22 

 

I citaten ovan utgår man ifrån att några stökiga ungdomar är Arabys väktare. Man 

beskriver något som sticker ut från normen där rättsväsendet inte har någon verkan pga. 

bråkstakarna. Man skriver också att det är en känd problematik i området att inte vilja 

delta i rättsprocesser. Det är inte klart hur denna koppling kan dras med föregående 

mening om att det varit storbråk utanför arenan och bilar brunnit. Det hade också varit 

nödvändigt med en specifikation om vilka det är som är rädda för rättsprocesser då man 

tenderar att dra Arabybor under en kam. Det förekommer ofta i artiklarna att 

ungdomarnas karaktärer får representera områdets karaktär.  

 

Stereotyper om invånare och ungdomar 

”uppdelningen mellan invandrare och svenskar märks tydligt i Araby, oavsett vem man 

pratar med” … ”Även om man är född i Sverige, men har utländska föräldrar, tillhör 

man automatiskt kategorin ”invandrare”. – Stenkastarna del 3 

 

Här beskrivs det att det finns en tydlig uppdelning mellan två kategorier i Araby; 

”svenskar” och ”invandrare”. Man skriver också att man kan prata med vem som helst 

och uppleva den här uppdelningen. Det framgår inte vilka de pratat med och vad dessa 

kriterier som man beskriver grundar sig på eller på vilket sätt man märker av 

uppdelningen. Räknas t.ex. en pojke med blont hår och blåa ögon från forna Jugoslavien 

till kategorin svenskar då i Araby eller hur funkar det? Vilka är det som känner av 

uppdelningen mellan svenskar och ”invandrare” i Araby så tydligt?  

 

Meningen kan vara problematisk och ge upphov till fördomar. En som inte känner till 

området som själv är ”etnisk svensk” eller ser ut som en etnisk svensk kanske då 

förmodar att det finns en stor skillnad mellan att vara invandrare i området och mellan 

att vara svensk i området och kan därmed få uppfattningen om att behandlingen eller 

bemötandet är olika beroende på ursprung. 

 

I samband med artiklarna tas statistik upp. Bl.a att andelen behöriga till gymnasiet efter 

grundskola i Araby är 57,5 % och 87,3 i hela Sverige. Andel födda i Sverige i Araby tas 
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upp som är 46,4% och 83,5 % i övriga Sverige. Man illustererar även på att många är 

arbetslösa eller inte går i skolan med detta citat; 

 

”Nästan en fjärdedel av de unga mellan 20 varken studerar eller jobbar. En del sover 

till klockan två-tre på eftermiddagen” – Stenkastarna del 1 

 

Citatet nedan implicerar att ungdomen ofta är arbetslös och när han väl får chansen så 

sumpar han den. Några rader ner ser man statistik på andel behöriga till gymnasium 

efter grundskola. Citatet kan förstärka fördomar och verka stigmatiserande vilket 

nödvändigtvis inte hade hänt om beskrivningen kunde gjorts annorlunda. Att ha ett 

arbete är något som ska vara givet och inkluderat i normen, att människor arbetar för 

deras levebröd. ”Ta gången då han faktiskt har ett jobb” belyser att Hamid avviker från 

normen 

 

”Ta gången då han faktiskt har ett jobb men åker dit för skadegörelse – efter att ha 

förstört på sin egen arbetsplats”. – Stenkastarna del 1 

 

”… säger att han är stolt över att bo i Araby. Fast han har egentligen en annan 

bakgrund: hans pappa är professor på Linnéuniversitetet i Växjö” – Stenkastarna del 4 

 

Detta citat har på något sätt ett undanskymt budskap. Att ha en pappa som är professor 

går inte riktigt ihop med att bo på Araby. Det kan bli diskutabelt att uttrycka sig på det 

här sättet då det kan främja stereotyper som man redan har fått läsa om i tidigare 

artiklar. Man har kopplat Araby med arbetslösa ungdomar, ungdomar som håller på att 

ta över makten från sina föräldrar, ett område som beskrivs som otryggt och ett ”ghetto” 

och nu kan dessa stereotyper och fördomar förstärkas med att Zin Kim beskrivs ha en 

annan bakgrund med en pappa som har vad man kan anse vara ett prestigefullt jobb; 

Annorlunda från vad invånarna i Araby brukar ha…  

 

7.2 Ansvarsgestaltning 

 

Araby som ansvarsbärare 

Om man ska studera den första delartikeln i Aftonbladet genom ansvarsgestaltningen så 

kan man se att frågorna som intervjuaren ställer ofta är kopplade till varför ungdomarna 
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gör dåliga saker och inte tar sig i kragen. Få frågor ställs om övriga aktörers inblandning 

som t.ex. staten, om det inte nämns av ”Hamid” själv. Några frågor som ställs till 

Hamid från artikeln som påvisar detta är: 

 

”Har man inget ansvar själv för att ta tag i sitt liv?” – Stenkastarna del 1 

 

”Men vad säger du till den som tycker att du fått massa chanser men sumpat dem?”  

Stenkastarna del 1 

 

”Vad är det du förstår då? Varför gör man dåliga saker?” – Stenkastarna del 1 

 

När intervjuaren frågar om lösningar på problemet så svarar ”Hamid” att han tycker att 

ungdomarna borde få ha kontaktpersoner som de äter middagar med eller går ut och 

fiskar med t.ex. Efter det svaret får man läsa; 

 

 ”Ganska avancerade krav från någon som själv ofta vänt samhället ryggen”. – 

Stenkastarna del 1 

 

”… en del kastar sten av ilska, andra för att leva upp till bilden av Araby som 

”värstingort”- Stenkastarna del 1 

 

Betoningen på citatet ovan här läggs igen på att Araby är ett område där det finns ett 

rykte att leva upp till. Ur ansvarsgestaltnings perspektiv kan man säga att ansvar åläggs 

ungdomarna helt och hållet då anledningarna till att man kastar sten enbart faller på att 

ungdomarna är arga och vill bevisa något. Skolans ansvar med att motverka mobbning 

(mobbare), den eventuella bristen på hjälp med läxor, målandet av ungdomarna som 

kriminella, utanförskapet osv. är inget som tas upp. Faktum är att många som intervjuas 

nämner med ett eller annat ord att de känner ett utanförskap, att de är utpekade eller 

sedda som ”de andra” av resten av samhället. 

 

”I Araby liksom i andra utanförskapsområden är just bristen på tillit det stora 

problemet” - En polis i kris Smålandsposten (ledarartikel) 2015-12-22 
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Man beskriver i detta citat att tillit är det stora problemet i utanförskapsområden som 

Araby. Det ges inte en specifikation till vem denna tilliten saknas men man kan anta att 

det är polisen som man menar. Om det nu är ungdomarnas brist på tillit eller Arabys 

brist på tillit till polisen så ålägger man på något sätt skulden på just Araby och förorter 

för de tragiska som ibland händer i förorter.  

 

”Tillit och trygghet är två grundläggande komponenter i framväxten av det moderna 

Sverige… det har kanske även bidragit till den aningslösa och naiva 

migrationspolitiken… risken är att vi befinner oss i början av en negativ spiral som 

kommer vara mycket svår att bryta”- En polis i kris Smålandsposten (ledarartikel) 

2015-12-22 

 

Trygghet är även något som man tar upp mycket i den här artikeln. Denna gång så 

associeras otryggheten med migrationspolitiken. Eftersom skribenten skrivit om tillit 

och trygghet som de två grundläggande komponenterna i ett modernt Sverige så kan 

man alltså dra slutsatsen att flyktingar och utanförskapsområden är det som skribenten 

menar leder till en negativ spiral.  

 

”på landsbyggden har svaret ofta blivit medborgargarden eller grannsamverkan. Där 

det finns gemenskap och tillit mellan människor är det enklare att gå samman för att 

lösa problem. Landsbyggden är på det sättet bättre rustat än städerna”- En polis i kris 

Smålandsposten (ledarartikel) 2015-12-22 

 

I detta stycke så kan man få intrycket av att ansvar åläggs städer för att problematik 

uppstår i förorter. Han menar då på att tillit mellan människor och gemenskap gör att 

man lättare kan lösa problemen. Frågan man kan ställa då är om detta är pga. att 

människor på landsbyggden ofta inte har de socio-ekonomiska problem som finns i 

förorterna, och om utanförskapet verkligen märks av lika tydligt som i förorter. Olika 

förutsättningar leder till olika utkomster. Om man ska utgå från tidigare artiklar och 

denna text så kan dra slutsatsen om att skribenten nog menar tillit till polisen, men i 

detta stycke verkar tilliten mellan människor i området diskuteras. Därför blir det också 

intressant att se på vilken grund man byggt antagandet att det inte finns någon tillit 

mellan människor i Araby. 
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Polisen som ”hjälte” och lösning på problemet 

”stenkastningen natten den 30 juni är precis den typ av händelse som Växjöpolisen lagt 

ner åtskilliga timmar, resurser och pengar på att undvika”- Stenkastarna del 2 

 

Mycket i den här artikeln hänvisar till de resurser och initiativ som polisen tagit för att 

komma till rätt med ungdomarna och kriminaliteten. Rättare sagt, att man från polisens 

sida har gjort sitt för att tackla det som pågår medans den andra parten som är 

ungdomarna, inte har gjort sitt. Ansvar läggs på ungdomarna då det är de som inte möts 

halvvägs och är tacksamma över allt som de får.  

 

”polisen har bestämt sig för att grundligt förbättra tryggheten i området” - Arabyinsats 

utan slutdatum för polisledningen Smålandsposten 2016-01-12 

 

”jobbat brett för att försöka skapa ett lugnare och tryggare Araby – Arabyinsatsen har 

rört om – 140 frihetsberövade Smålandsposten 2016-11-19 

 

Mycket i den här artikeln handlar om otryggheten som finns i Araby och den 

uppfattning om att man inte lever i harmoni där. Det finns mycket som talar för att 

Araby är otryggt från polisens sida och journalistens sida. Det skrivs om att Araby alltid 

varit en utmaning för polisen och de som beskrivs ta ansvar för att reda ut 

våldsamheterna i texten är arabysatsningen som har resurser och tekniska hjälpmedel 

som de annars inte brukar använda. Ungdomarna ges inte skulden på något klart sätt i 

texten men man belyser att det inte rör sig om en individ utan om flera ungdomar.  

 

”polisens riktade Arabyinsats i Växjö har rört om ordentligt bland kriminella” - 

Arabyinsatsen har rört om – 140 frihetsberövade Smålandsposten 2016-11-19 

 

”Men polisen har även tillsammans med andra jobbat brett för att försöka skapa ett 

lugnare och tryggare Araby” - Arabyinsatsen har rört om – 140 frihetsberövade 

Smålandsposten 2016-11-19 

 

”Vi har försökt väcka det civila samhället i området och lyckats engagera fler att ta 

ansvar för bostadsmiljön där man lever”- Arabyinsatsen har rört om – 140 

frihetsberövade Smålandsposten 2016-11-19 
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I en artikel beskriver polisen Smailagic om hur arabysatsningen haft en påverkan. Han 

berättar bl.a. att man fångat flera narkotikapåverkade och att stenkastning och 

bilbränder minskat. De som sett till att det blir tryggare är polisens insatser och även de 

som varit med och hjälpt till t.ex. brobyggarna i Växjö. När man tittar på hur texten är 

skriven så gör man ofta hänvisningar till att det är polisen som lyckats engagera 

civilsamhället att ta ansvar för området de bor i och inte att civilsamhället och 

nattvandrarna t.ex. själv tagit ansvar. Man får alltså i den här artikeln uppfattningen om 

att man tack vare polisen fått ett tryggt område, trots hänvisningar till initiativtagare i 

Araby.  

 

I en annan artikel kan man läsa om de åtgärder som gett resultat i Araby. Man skriver 

bl.a. om att den största effekten varit ungdomarna som dömdes för händelsen den 30:e 

juni, en bil hittades med 1,6 kg hasch, en man häktades för innehavande av vapen och 

narkotika mm. Man kan alltså utläsa att polisens satsning varit det som haft påverkan på 

minskningen av våldsamheter och kriminalitet.  

 

De framgångar som polisen haft beskrivs, respondenterna i intervjuerna, i detta fall 

poliserna, får berätta att de lyckats hitta ett flertal bilar som varit ett gömställe för upp 

till 500 g hasch och att de hittat vapen som folk beställt från Tjeckien. När ungdomarnas 

framgångar skulle belysas i den första artikeln så berättade man att en ungdom lyckats 

få ett jobb men senare sumpat den chansen. 

 

Flyktingar som ansvarsbärare 

”Arabyinsatsen har ideligen försenats när poliser tvingats arbeta med flyktingströmmar 

och gränskontroller”- Arabyinsats utan slutdatum för polisledningen Smålandsposten 

2016-01-12 

 

Ovan så beskrivs en annan situation nämligen ”flyktingströmmar”. Om man ska se till 

de konsekvenser av denna mening så kan man långsiktigt säga att polisens frånvaro från 

Araby och dess stökiga ungdomar har fått vänta pga. en annan oläglighet i vårt land som 

då är flyktingar som måste kontrolleras innan de kommer in i landet. Två odågor tar 

mycket av polisens tid kortare sagt. Detta är självklart inte vad man direkt associerar när 
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man läser men det kan påverka en läsare som redan är negativt ställd mot våldsamma 

ungdomar i Araby och flyktingar. 

 

”När södra Sveriges poliser koncentreras vid ID-kontollerna ges våldsverkare alltför 

fritt spelrum i bland annat Araby i Växjö”. - Prioritera polisen Smålandsposten 

(ledarartikel) 2015-12-19 

 

”I flyktingkrisens spår står det klart att Polisen inte har varit tillräckligt rustad för att 

sköta sitt uppdrag även i kriser”.- Prioritera polisen Smålandsposten (ledarartikel) 

2015-12-19 

 

”dess viktigaste uppdrag är att garantera medborgarnas säkerhet och trygghet. Att 

somliga inte kan känna sig trygga i sitt eget bostadsområde är ett misslyckande”. - 

Prioritera polisen  Smålandsposten (ledarartikel) 2015-12-19 

 

Mycket av vad skribenten för ledarsidan skriver hänvisas till flyktingmottagande. Man 

gör alltså en korrelation till flyktingarna som tar på samhällets resurser och på 

”våldsverkare” som härjar i Araby. Ansvar ges alltså ungdomarna och flyktingarna. 

Men skribenten kritiserar också ordningsmakten för att inte ha prioriterat rätt och valt 

samhällsmedborgarnas säkerhet före flyktingarnas.  

 

”Istället har polisen i Kronoberg fått låna ut personal till Malmö för att hantera 

flyktingsituationen”- En polis i kris Smålandsposten (ledarartikel) 2015-12-22 

 

”Gränskontroller och bråk på flyktingboenden tar stora resurser i anspråk”- En polis i 

kris Smålandsposten (ledarartikel) 2015-12-22 

 

Det är intressant hur man refererar till flyktingar och bråk på flyktingboenden som de 

två största anledningarna till varför polis inte kan rycka ut i vissa områden eller varför 

de har så mycket att göra. Det är nog ingen tillfällighet att man väljer just dessa exempel 

för att påvisa problematiken. Polisens och 112s ansvar att skydda oss beklagas alltså 

med för många flyktingar. Att bråk på flyktingboenden skulle tas upp som en stor andel 

av polisens arbete kan betraktas som en djärvt uttalande. 
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7.3 Konfliktgestaltning 

 

Konflikt mellan samhället och ungdomarna 

”Att Växjö kommun byggt en fin sportarena åt ungdomarna spelar ingen roll. Här om 

dagen var det arenans fönster som slogs sönder av stenar”-Stenkastarna del 1 

  

Här kan man se att Växjö kommun beskrivs ha varit snälla och byggt en arena men det 

spelar ingen roll för ungdomarna. På något sätt så blir det de stökiga ungdomarna vs. 

kommunen. Man kan ju argumentera för att det finns andra som bor i området som 

säkert uppskattar arenan men i texten framkommer det som att kommunen satsat men 

att Arabys tack och respons är med sönderslagna fönster.  

 

”precis som ambulanspersonal och brandmän vägrar väktare ofta på grund av tidigare 

bråk att köra in i Araby ensamma” – Stenkastarna del 2 

 

Här får läsaren veta att räddningstjänst inte vågar ta sig in i området pga. av tidigare 

kravaller. Att Araby är så pass farligt att inte ens de som har det som uppgift att skydda 

människor kan göra det pga. kriminaliteten i Araby. Samhällsaktörer som ska skydda 

invånarna (polis, brandkår, väktare, ambulans) blir en förenad part i själva ”konflikten” 

och ungdomarna en egen part.  

 

”Ett område som står och väger, som när som helst kan tippa över och utvecklas till ett 

parallellsamhälle, med egna lagar och regler”- Stenkastarna del 2 

 

”Där det är svårt eller näst intill omöjligt för polisen att utföra sitt jobb”- Stenkastarna 

del 2 

 

”precis som många andra poliser här möts John ofta av unga som saknar all respekt för 

ordningsmakten” – Stenkastarna del 2 

 

I ovanstående meningar så beskrivs Araby i artikeln som ett område som står utanför 

det vanliga rättsväsendet. Man beskriver Araby som ett område där polisen inte kan 

utföra sitt jobb och inte ett område där polisen misslyckats med att utföra sitt jobb. Man 

skriver i ofta i artikeln om hur ungdomarna i området försvårat för polisen men man 



 38 

ifrågasätter inte huruvida polisens förhållningssätt och agerande i området varit det 

optimala och kanske därmed inte gett resultat. I jämförelse med det första delkapitlet i 

reportaget där stenkastarna fick komma till tals så kan man se hur man i det andra 

delkapitlet i reportaget talar till polisens fördel medans man i den andra texten 

skuldbelagde ungdomarna genom att ställa vissa frågor och skrev på ett sätt som var 

ogynnsamt för ungdomarna och invånarna i Araby. I den andra delartikeln skrivs det på 

ett sätt där man uttrycker förståelse och medkänsla för polisernas situation.  

 

”Polispatruller kallades in från både Skåne, Blekinge och Kalmar”- Prioritera polisen 

(Ledarartikel) Smålandsposten 2015-12-19 

 

Även här ser man att detta inte bara är ett problem för bara Småland, utan fler 

insatsstyrkor är med polispatrullen i Växjö.  

 

I artikeln Arabyinsats utan slutdatum för polisledningen kan man se kännetecken av att 

två parter ställs mot varandra. Man beskriver inte problemet som ett Växjö eller 

Kronobergs-problem utan man anser det vara en angelägenhet för hela regionen. Vilket 

på något sätt skapar ett ´hela regionen´ vs. Araby (och Rosengård & Södra Sofielund) 

situation. Utanförskapet stärks ytterligare i dessa förorter då man pekar ut, 

individualiserar området och inkluderar flera städer och län som tillsammans ska 

bekämpa det som pågår där. 

 

”Insatsen är samhällets svar på att Araby finns bland polisens 14 högst prioriterade 

områden i Sverige”. 

 

Här ställs samhället upp som en kategori och Araby som en annan. Vilket bidrar till 

fenomenet om förorter som betraktas vara i ett utanförskap. Även om Araby är en 

centralstadel så använder man ändå termer och en meningsbyggnad som får Araby att 

framstå som ”de andra” och att området befinner sig utanför samhället. Hade man 

istället för ”samhällets” valt att använda sig av ”polisens” eller ”ordningsmaktens” så 

hade inte tecken på utanförskap varit lika tydligt. 

 

”… här finns tendenser till en parallell samhällsstruktur med hög koncentration av 

kriminalitet och extremism”- En polis i kris Smålandsposten (ledarartikel) 2015-12-22 
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Även om Araby inte kom med på listan pga. existerande extremism så hänvisar man 

ändå till hög koncentration av extremism i texten. Man kan se att skribenten formar en 

slags konflikt genom att han beskriver Araby som att tillhöra en annan samhällsstruktur. 

Man exkluderar då Araby från det ”vanliga” samhället och detta leder till att placera 

Araby i kategorin ”de andra”.  

 

Uppdelning mellan samhällsgrupper/-och individer 

Vid ett tillfälle nämnt ovan så beskrivs en upplevd uppdelning mellan två grupper; 

”svenskar” och ”invandrare”. En specificering ges också på vad det är som innefattar 

kategorin invandrare. Man kan tolka detta som en viss typ av konflikt då man skriver att 

det finns en uppdelning bland invånare baserat på etnicitet. Man skriver inte vidare om 

hur denna upplevda uppdelning gör sig tydlig i verkligheten.  

 

I Aftonbladets tredje delartikel träder Imamen och rektorn på islamiska skolan fram och 

ger exempel på hur det funkar i hemländerna och i Sverige. Där beskrivs två olika sätt 

att uppfostra barn; i hemländerna tar man till piskan och i Sverige måste man samtala 

med sina barn när de gjort något fel. Två olikheter beskrivs i uppfostran som förstärker 

budskapet tidigare om att ”svenskar” och ”invandrare” i Araby är två olika 

uppdelningar. Man får läsa om att det finns två block av ursprung i Araby och två olika 

block i uppfostring och bestraffning av barn. 

 

Konflikten man kan se att skribenten beskriver i en artikel är bl.a. flyktingarna och 

bråkstakarna i Araby som ett block och ordningsmakten och samhället som det andra 

blocket. Man beskyller mycket på flyktingmottagandet och ID-kontroller och att fokus 

gått till det istället för att säkra medborgares trygghet och säkerhet. Återigen är det ett 

stort fokus på Araby som en otrygg plats. En annan slags konflikt man kan se är att 

samhällsgrupper delas upp. Man prioriterar invånares och landets säkerhet framför 

flyktingars säkerhet. Nedan följer ett citat där man kan tyda detta budskap. 

 

”Vi får inte glömma att ett fungerande rättsväsende, där Polisen är ett centralt 

kugghjul, är nödvändigt för ett fungerande flyktingmottagande”- Prioritera polisen 

Smålandsposten (ledarartikel) 2015-12-29 
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7.4 Människointressegestaltning 

 

Aftonbladets reportage 

I Aftonbladets första delartikel blir ”Hamid” som var med i stenkastningshändelserna 

intervjuad och ”Nasim” och ”Tariq” som också var med under stenkastningshändelserna 

får träda fram. Det som kan tyckas märkligt är hur ”Hamid” och de två andra 

ungdomarna i många fall i artikeln, beskrivs tala för invånarna i Araby. Deras 

erfarenheter och känslor utgör i artikeln oftast ”allas” erfarenheter och känslor.  

 

I den andra delartikeln träder polisen John fram som är gruppchef på polisen i Växjö, 

Fabian som också är polis och tidigare arbetat i Malmö, Tomas Hermander som är chef 

för polisinsatsen och Anette Östman Ottosson som också är polis och arbetet i Araby 

under ett antal år.  

 

”just när det gäller respektlösheten för polisen, verkar dock Araby sticka ut”- 

Stenkastarna del 2 

 

”attityden här är värre än i Rosengård och Seved”- Stenkastarna del 2 

 

Citat som ovan är vad poliserna uttryckt om Araby. Man ger andra ”kända” exempel på 

områden där man får läsa om liknande oroligheter för att man som läsare ska förstå 

allvaret. När poliser som arbetar i området och vars uppgifter är att hantera 

oroligheterna på plats så ter det sig uppenbart att de också kommer att ha en viss syn på 

ungdomarnas attityder, i detta fall på Arabys. Genom att fyra poliser träder fram som på 

något sätt har en funktion i Araby så får man en viss typ av bild på området. Hade andra 

också trätt fram som t.ex. boende i området, hade kanske bilden på individers attityder 

sett annorlunda ut.  

 

I den tredje delartikeln intervjuar man pappan till en av ungdomarna som dömdes den 

för händelsen den 30:e juni; Murad, även rektorn och imam för islamiska skolan i Växjö 

och Ismail Abuhelal och Afrah Ismail, initiativtagare till nattvandringen på Araby träder 

fram i artikeln. Murad har en direkt koppling till stenkastningshändelserna via hans son 

och Afrah genom nattvandringen som hon startat i Araby för att skapa ett lugnare 

område. Även om islamiska skolan inte ligger i Araby så kan man tänka sig att Ismail 
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haft en funktion som respondent då han har kontakt med många föräldrar vars barn 

kanske bor i Araby. Eller så kan han ha haft funktionen av att förklara en kultur vars 

traditioner och uppförande ”vi” inte förstår oss på. Han förklarar bland annat hur man 

disciplinerar barn i hemländerna, något som avviker från den västerländska normen. 

 

”Murad är inte ensam om att se hur unga tar över i Araby samtidigt som föräldrarnas 

auktoritet försvinner”- Stenkastarna del 3 

 

Här beskrivs det att Arabys ungdomar sakta men säkert håller på att ta över området 

medan föräldrarna inte har mycket att säga till om.  

 

I den fjärde delartikeln intervjuas en medlem från rapgruppen `Araby soldater´, Husko. 

Zin Kim som är musiker och flyttat till Araby och två boende i Araby som får säga vad 

de tycker om Araby.  

 

I ariklen nämns det att rapparna ”hyllar” och lyfter upp deras område. Att man ”hyllar” 

området som en ”värstingort” och att man spelar på gansterimagen. I tidigare 

forskningskapitlet talade Sernhede om att invånare ofta utvecklar 

”stadsdelsnationalism” eftersom att de känner sig utsätta av resten av samhället och då 

anammar deras ort och blir protektiva (Sernhede, 2006:107).  

 

Man nämner att de flesta av människorna som man träffar i Araby säger att de trivs och 

upplever att deras område är tryggt och trevligt. Många av dem ber också reportrarna att 

lyfta fram allt det finns som finns i Araby och inte bara det dåliga. En av dem, Blerina, 

menar att det finns mycket kärlek i Araby och en annan, Ylber, menar att media 

överdriver allt som händer i området. Men strax efter dessa påståenden så kan man läsa;  

 

”Växjöpolisen är däremot av motsatt uppfattning: läget är snarare värre än vad det 

verkar på ytan” – Stenkastarna del 4 

 

Så fort någon utomstående utan den auktoritet som t.ex. en polis har uttalar sig om 

något som är till Arabys eller ungdomarnas fördel så verkar man i texten på något sätt 

”rätta” påståendet eller ge en invändning till vad som precis sagts. Fler exempel på detta 

är; 
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”… de som lyssnar ska kunna lita på att han är real, äkta… När vi träffas har han 

precis kommit ut ur häktet”- Stenkastarna del 4 

 

”Den här gången frias han helt från misstankarna i tingsrätten. Men han har haft med 

polisen att göra förut”- Stenkastarna del 4 

 

”För de flesta unga här är det mest en image. Ett sätt att leka med samhällets 

förväntningar på ”Araby-ungarna”. En polis berättar om killen som sa att han skulle 

dö på gatan i Araby: -Det skulle vara om en moped körde över honom, tänkte jag. Så 

hårt liv har han inte, berättar polismannen”. – Stenkastarna del 4 

 

Man skriver i det första citatet att killen vill att man ska tro på att det han rappar om är 

äkta, kort efter betonar man att han precis kommit ut ur häktet. Redan i den första 

meningen på andra citatet så förstår man att ungdomen varit inblandad i olagligheter, 

men detta betonas ytterligare i den andra meningen på det andra citatet. Även om det är 

något positivt att man inte lyckats hitta några bevis som stöd för misstankarna man haft 

så ska man ändå betona att ungdomen har en kriminell bakgrund. Även i det tredje 

citatet så rättas ett påstående med en polis påstående.  

 

Man ser att man i reportaget försöker lyfta fram olika röster och låta många komma till 

tals. I många stycken kan man dock se att det finns en generalisering kring t.ex. pappan 

Murad och andra föräldrar i Araby och man beskriver att de tappat kontrollen av deras 

barn, rapparna som träder fram som gör musik och hyllar områdets ”gangsterrykte”, 

ungdomarna som var med under stenkastningen som får tala för Arabys invånare osv. 

Genom respondenterna så förmedlar man stereotyper om förortens invånare. Även om 

man också intervjuade boenden i Araby som inte nödvändigtvis höll med om 

mediegestaltningen av Araby fick de en marginal roll i artiklarna. 

 

Smålandsposten 

Arabyinsats utan slutdatum för polisledningen - Regionens polischef Jarl Holmström 

och kommunalråd Bo Frank träder fram. 
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Arabyinsatsen har rört om – 140 frihetsberövade – Admir Smailagic som är polisens 

insatschef intervjuas i artikeln. 

 

Fällande domar som haft stor effekt i Araby – Admir Smailagic som är polisens 

insatschef intervjuas även i den här artikeln. 

 

Prioritera polisen – Ledarartikeln är skriven av Blanche Jarn. 

 

En polis i kris – Ledarartikeln är skriven av Marcus Svensson. 

 

I dessa fem artiklar så får mestadels poliser träda fram och tala om effekterna av 

stenkastningarna och de olika insatser som tagits för att reda ut situationen.  
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8 Avslutande slutsatser 

Det mest framträdande från analysen var att Araby beskrevs som ett otryggt område. 

Polisen menade att deras främsta mål i Araby var att öka tryggheten och journalisterna i 

reportaget hänvisade ständigt till att området var otryggt.  Detta också genom att 

beskriva området som våldsamt, ett område där vuxna tappat kontroll över sina barn och 

ett område där räddningstjänst inte vågar gå in i. I artiklarna så belystes det även ofta att 

Araby var med på listan för särskilt utsatta områden.  

 

Något som också var framträdande i nästan alla artiklar var att man beskrev Araby som 

ett område utanför ”samhället”. Detta gjorde man bl.a. med användandet av stereotyper 

som påpekade att Araby skiljer sig från resten av samhället; att det håller på att utveckla 

ett eget parallellt rättssystem, narkotikahandeln, våldsamheterna och misstron som råder 

till polis och man hänvisade till statistik som visade på skillnader mellan Araby och 

övriga stadsdelar i Växjö. 

 

Stereotyperna och begreppen som framgår om Araby är att det är våldsamt, kriminellt, 

styrt av våldsbenägna ungdomar, lugnt under dagtid men inte under nattetid, homogent, 

står utanför samhället, anti-polis-och räddningstjänst, uppdelat mellan etniskt ursprung, 

ghetto. 

 

Stereotyperna och begreppen som framgår om ungdomarna är att de är våldsamma, 

våldsbenägna, arbetslösa, arga, kontrollerande, polishatande, aggressiva, arbetslösa, 

rastlösa. 

 

Stereotyperna och begreppen som framgår om invånarna är att de har ett snuthat, många 

är inte utbildade, de håller ihop som en grupp, trevliga, invånare med ”medelmåttiga” 

jobb. 
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8.1 Framtida studier 

Studiens resultat har visat en förekomst av stereotyper i artiklarna som studerats. 

Förslag till vidare studier hade varit att undersöka påverkan av förekomsten av 

stereotyper i media. En möjlighet hade då varit att genom enkätundersökningar eller 

samtalsintervjuer ta reda på vad människors uppfattningar är om t.ex. en förort i samma 

stadsdel och sedan se om svaren kan kopplas samman med de stereotyper som media 

förmedlar. Här får man ta in etiska överväganden då man de facto särskiljer en grupp 

och det i sig kan vara stigmatiserande. 

 

Ett annat förslag är att ha samtalsintervjuer med människor som bor i förortsområden 

angående tryggheten, då det i den här studien framgick i nästan alla artiklar att 

otryggheten var hög i området men boende själva uttryckte många gånger att det var ett 

tryggt och lugnt område. Då skulle man t.ex. kunna identifiera olika upplevelser av 

trygghet och jämföra med mediegestaltningen av trygghet i området. 
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