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Abstrakt 
The purpose of this study was to investigate hove some suburban areas image is shown 
to the public in the media coverage of suburban areas, and this is why I in this paper 
want to look more closely at the image of Tensta in the news media and how people in 
Tensta perceive themselves. News media has a very important role in the creation of 
human worldview. It influences our own identity and affects what a person believes is 
the difference in us and them. In the post-colonial theory, identity creation is a central 
role in philosophy, us and them. Based on the above purpose, I formulated an overall 
main question that this essay should answer. How does the news media perceive Tensta 
and see how residents perceive Tensta. And what explanations are there in the field of 
urban geography. I have conducted a quantitative content analysis of newspaper articles. 
I have selected articles that mention Tensta in the four largest newspapers in the 
Stockholm region. Then I analyzed the collected material by using of a concept 
developed by Kristina Boréus the use of word as a mean to discriminate to evaluate the 
articles. I also used literature like Million program and media: perceptions of people and 
neighborhoods and Media us and them: media relevant to structural discrimination, 
Different media worlds: local advertising and local media in Stockholm to compare 
between the results of my study and theirs. The results show that the news media’s 
image of Tensta do not match what Tensta residents themselves think. Furthermore the 
results show that the media has a structure in the reporting of the suburbs of Stockholm.  
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1 Inledning 
I Sverige är föreställningen om förorter ofta kopplat till olika negativa associationer i 

media. I regel är det kopplat till begrepp som segregering, utanförskap och kriminalitet. 

Vi har under de senaste åren kunnat läsa flera rubriker som beskriver förorter som 

farliga platser att leva eller vistas i och beskriver en bild av ett område där invånarna är 

bidragstagare eller kriminella. Invånarna beskrivs som främmande osvenska grupper 

som lever utanför det svenska samhällets regler och normer. Att de inte vill vara en del 

av det svenska samhället. I dagstidningarna och kvällstidningarna står det ofta negativa 

artiklar om förorterna hur dessa områden är centrum för av kriminalitet och fattigdom. 

Men är det alt? Hur stämmer bilden från media i jämförelse med den bild som finns 

bland förortens invånare.  Vad som står i tidningarna om Tensta i Stockholm kan man 

se att det ofta står om den höga brottsstatistiken, invandrarandelen eller beroendet på 

bidrag som enda inkomstkälla för invånarna. Det som publiceras om förorten Tensta är i 

regel ofta negativ. Och denna negativa form av publicering av förorter är något som 

sker på både på lokalt och på nationellt nivå. Ofta har det handlat om våld, droger, 

kriminalitet och segregering. Jag har för avsikt att i denna uppsats titta närmare på detta 

fenomen som kallas förort och försöka göra en djupare jämförande analys av hur det 

skildras i media jämfört mot vad individer som är bosatta i Tensta tycker om Tensta. 

Mitt eget intresse för detta ämnesområde härstammar från de artiklar i media som 

beskriver liknande områden i så enkla termer att det ger intrycken att det dummas ner 

för en, att media ger en fragmentarisk bild av Tensta. Stockholm verkar ha en 

segregerad mediebild, där stadens olika områden skildras på väldigt olika sätt. I denna 

uppsats så är fokusen på förorten Tensta, och att undersöka hur denna förort skildras i 

pressen och hur uppfattar Tenstas invånare själva Tensta. Jag vill jämföra de tre delarna, 

Vad säjer Media? Vad säjer Tenstainvånarna? Och vad finns det för förklaringar i 

urban/kulturgeografi? 
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2 Syfte & Frågeställningar.  
2.1 Syfte 

Syftet i denna uppsats är att titta närmre samt belysa på bilden av 

miljonprogramsområdet Tensta i media och se hur Tenstas invånare uppfattar själva 

Tensta.  

 

2.2 Frågeställningar.  

Utifrån syfte har jag formulerat en övergripande huvudfråga som denna uppsats ska 

besvara. Hur ser media på Tensta och se hur Tenstas invånare själva uppfattar Tensta. 

För att bättre kunna besvara denna relativt breda fråga har jag formulerat ytterligare 

frågeställningar  1. Vad säger Media?  2. Vad säjer Tenstainvånarna?  3. Vad finns det 

för förklaringar i urbangeografi? 

 

3 METOD.  
Under detta avsnitt presenteras val av metod och en detaljerad beskrivning av 

tillvägagångssätt och arbetsprocess. Jag har i studiens undersökning valt att använda 

både kvantitativ innehållsanalys och kvantitativ intervjuer i form av struktuerade 

intervjuer. Den kvantitativa innehållsanalysen syftar alltid till att lyfta upp det generella 

innehållet i artiklarna om Tensta. Med de kvantitativa intervjuerna är syftet att lyfta 

fram vad de enskilda tycker med sikte på det generella i åsikterna i Tensta. 

 

3.1 Kvantitativ innehållsanalys.  

Den kvantitativa innehållsanalysens utmärkande drag diskuteras utförligt i Alan 

Brymans metodikbok Samhällsvetenskapliga metoder. Oavsett vad man väljer att 

analysera så ligger fokus på innehållsanalysens kvantitativa och systematiska 

sammanfattande drag.1 Det behövs inte så många gemensamma drag som möjligt, utan 

bara de övergripande dragen.  En kvantitativ innehållsanalys har inte den kvalitativa 

analysens mera djupa läsning av en text, men är istället väl anpassad för att lokalisera 

och definiera centrala tendenser i en stor mängd text, och kan därför drag allmänna 

slutsatser, slutsatser på ett sätt som kvalitativa analyser omöjligt kan.2 Kvalitativa 

analyser är olämpliga på grund av att det blir så många aspekter i artiklarna som inte 

stämmer med varandra. Kvantitativ innehållsanalys metod kan således vara till stor 

1 Bryman, (2011). s 150-151 
2Bryman, (2011). s168-169 
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hjälp för att uppnå uppsatsens syfte, att undersöka hur Tensta skildras i pressen. Men 

också vilka gemensamma drag som finns bland Tensta invånarnas syn på Tensta. Denna 

metod kan också således vara till en mycket stor hjälp för att uppnå uppsatsens syfte, att 

undersöka hur Tensta skildras i pressen och hur ser Tenstas invånare på Tensta.  

 

3.2 Strukturerad intervju.  

Jag har använt strukturerade intervjuer med lokalinvånare i Tensta för att kunna studera 

deras uppfattning av mediebilden och den bild de själva har av Tensta. Jag har i förväg 

valt vilka frågor jag kom att ställa. Under intervjuerna så höll jag mig strikt till 

forskningsämnet. Jag fann att strukturerade intervjuer har flera fördelar gentemot 

ostrukturerade intervjuer3. Det är enklare att ordna och mindre tidskrävande om 

intervjuaren samt de intervjuade har lite tid. Det finns ingen intervjuare effekt som kan 

påverka respondenten på någon plan. Det är enklare för respondenten att hitta tid för att 

svara på den strukturerade intervjun än att ordna med tid för en ostrukturerad intervju. 

Strukturerade intervjuer kom att bli basen för vilken syn som Tenstainvånarna har på 

Tensta. Frågorna som ställs kommer att vara öppna. Det tillåter respondenten att ge sin 

egen personliga uppfattning/åsikt.  

 

3.3 Intervjuguide 

Uppsatsens övergripande frågeställningar handlade om hur Tenstabor uppfattar sin 

mediebild, och vad de anser om den. Det är med dessa två utgångspunkter som 

intervjuguiden konstruerats. Frågeställningen måste vara grundläggande för 

konstruktionen av frågorna som ställs i intervjuerna. Under intervjun så kommer det 

ställas olika sorters frågor. Vad respondenterna har personligen upplevt och vad 

respondenterna tycker och känner.  Frågor om beteende måste tolkas i analysen av 

intervjuerna medan vad frågorna om vad de har upplevt är frågor som används för att 

bygga upp en statistik.  Jag har försökt att strukturera intervjuguiden utifrån detta, och 

rör mig därför från konkreta frågor om livet i Tensta. Hur frågorna konstrueras är 

mycket viktig för att få den bästa information om livet i Tensta. därför valdes ”öppna 

frågor”.4 Det finns flera fördelar med denna metod. Respondenten får svara med sina 

egna ord, Respondenten kan ge en djupare bild av vad han/hon vill förmedla genom att 

visa han/hon tycker som är det är viktigast att förmedla. Men det finns nackdelar med 

3 Bryman, (2011). s 222-223 
4 Bryman, (2011). s 243-245 
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”öppna frågor”, främst att respondenten måste tänka en längre tid för att kunna 

formulera ett svar som förmedlar vad han/hon vill förmedla. Därför kommer frågorna 

vara formulerade på ett lättbegripligt och rakt sätt. De ska inte vara ledande och försvåra 

för respondenten.  

 

3.4 Urval och bortfall 

Då denna uppsats intervju del är en studie av hur uppfattar Tensta invånarna Tensta. 

Mitt urval är begränsat till de som är villiga att delta och viktigare kan delta i 

undersökningen. Cirka tvåhundra personer tillfrågades på måfå bland Testas invånare 

att delta men bara tjugofem deltog. Urvalet är en så kallad obundet slumpmässigt urval.5 

Jag har inga djupa kriterier på vilka som ska svara på frågorna, förutom att de ska vara 

bosatta i Tensta. Jag fann uppenbara begränsningar i vilka personer som kan fungera 

som respondenter i undersökningen. Således består våra respondenter av personer 

mellan arton till trettiofem år gamla och kan kommunicera i det svenska språket 

tillräckligt bra för att kunna förmedla och förklara sina åsikter. Bortfallen bestod 

huvudsakligen av de som direkt hävdade att de har inte tid att delta och de som inte 

kunde kommunicera eller utrycka sig på svenska för att förmedla vad de menar. 

 

3.5 Material 

3.5.1 Artiklar  

Materialet till uppsatsens kvantitativa innehållsanalys består av alla artiklar som handlar 

om Tensta publicerade under åren 2010-2012 i tidningarna Dagens Nyheter, 

Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Expressen. Anledningen till varför dessa tidningar 

valts ut är för att de är de fyra tidningar med störst upplaga i Stockholmsregionen6. Till 

analysen användes 147 artiklar om Tensta, som publicerades i de nämnda media 

företagen.  Artiklarna valdes genom en sökning i se nämnda tidningarnas databaser, där 

sökordet ”Tensta” användes i perioden mellan 01.01.2010 till 30,11,2012. För att 

undvika artiklar där området endast nämndes i förbifarten avgränsades sökningen till de 

artiklar där det handlar specifikt om Tensta och vad som händer där. Korta artiklar kan 

begränsa analysen, eftersom det rör sig om mindre information och därmed försvårar en 

djupare analys. Längre reportage ger möjlighet till större utrymmer att undersöka, 

jämfört med kortare artiklar som är koncentrerade och bara ger information om vad som 

5 Brymans, (2011). s 183 
6 http://www.ts.se/Mediefakta/Dagspress.aspx 
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har hänt eller misstänkts ha hänt men inget mer. En nyhet kan förekomma vid flera 

tillfällen vilket resulterar i att en viss nyhet blir överrepresenterad i statistiken. Men jag 

anser att det inte påverkar resultaten eftersom det är vad artiklarna förmedlar och i sin 

tur det som läsarna tar del av. 

 

3.5.2 Litteratur   

Materialet till uppsatsens kvantitativa innehållsanalys av litteratur består av litteratur 

som handlar om urbana områden som kallas för ghetton, förorter och liknande 

stadsområdes bildningar i samband med stadsutveckling. Jag har använt mig av 

strategiskt utvalda artiklar och facklitteratur om urbangeografi och kulturgeografi med 

fokus på bland annat platsidentitet. Jag har också valt litteratur om hur förorter skildras 

och litteratur om utanförskap/andraifiering. Därför används litteratur om hur media kan 

bidrar till ett negativt identitetskapande.  

 

3.6 Etiska aspekter  

Vetenskapsrådet har lagt fram etiska riktlinjer om informerat samtycke, som måste 

följas när forskning involverar människor.  Dessa riktlinjer rör frågor om vad 

intervjupersonen bör informeras om innan intervjun påbörjas.7 I enlighet med dessa 

riktlinjer ska jag berätta för mina respondenter om syftet med uppsatsen. Jag kommer 

att fråga om informantens samtycke till att använda vissa av svaren i uppsatsen. Namn, 

etnicitet, religion kommer inte att dyka upp i frågorna. Respondenten har informerats 

om att vissa av svaren kommer att dyka upp i uppsatsen. Så respondenten har varnats 

om det och får själv bestämma hur personlig svaren kan vara. Utöver vikten av att 

delgiva intervjupersonen den väsentliga informationen om undersökningen, är det 

dessutom nödvändigt att reflektera över dennes anonymitet.  
 

3.7 Kritisk metoddiskussion 

Jag förstår nu i efterhand att metoden som jag valde var troligen inte den mest lämpade 

för att få bild av medias rapportering av invandrare.  Om jag fick göra om studien skulle 

jag välja att använda en kvalitativ metod för analysen av artiklarna. Och om jag hade tid 

så skulle jag ha valt ostrukturerade intervjuer för att få en bättre och djupare analys av 

hur Tenstas invånare uppfattar Tensta. Jag anser att studiens resultat hade kunnat 

förstärkas om jag hade valt kvalitativ metod i innehållsanalysen.   

7 Brymans, (2011) s 137 
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3.8 Bakgrund 
Förorten Tensta ligger i Stockholms nordvästra ytterområden. Området var ett av många 

som uppfördes under miljonprogramsåren 1965-1975 . Idag bor 18 393 människor i 

förorten, och av dessa har en hög andel, 85,9% av befolkningen (15 940) utländsk 

bakgrund.8 

8 http://www.usk.stockholm.se/tabellverktyg/tv.aspx?projekt=omradesfakta&=22408 
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2.9 

Karta9  

4 Teori 
4.1 Urbangeografi 

Det har gjorts ett stort antal studier inom urbangeografi, hur tillkomsten av förorter kom 

till och hur det påverkar stadslandskapet. Att beskriva och förklara all forskning som 

har gjorts om förorter/ miljonprogramsförorten eller dess representation i media skulle 

9 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stockholm_boroughs_2007.svg 
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vara för omfattande. Det urbana landskapet och alt det innefattar kan vara och är ett 

mycket stort ämne.  Forskare som har undersökt frågor som handlar om förorter i 

samband med media är Urban Ericsson, Per-Marku Ristilammi och Irene Molina som 

har undersökt förortens mediebild i Miljonprogram och media: föreställningar om 

människor och förorter.10 Ristilammi har också en egen avhandling som blev en bok om 

hur en förortens negativa stämpel påverkar invånarnas självbild i avhandlingen/bok 

”Rosengård och den svarta poesin: en studie av modern annorlundahet”.11 Sedan så 

finns Sociologen Nils Hammarén som i sin avhandling tar upp förortens problematiska 

mediebild i sin avhandling Förorten i huvudet. Den handlar om unga mäns kön och 

sexualitet i det nya Sverige och framförallt mediebildens skildringar av förorten, som 

påverkar unga mäns självbild och identitet i förorten.12  Inga av studier berör förorten 

Tensta som en helt egen fallstudie för sig själv. Förutom studien Miljonprogram och 

media: föreställningar om människor och förorter, så diskuteras hela Järva området, där 

Tensta ingår som en stadsdel.   

4.2 Medias makt  

Media har makten över beskrivningar och tolkningar och genom den makt så kan media 

beskriva vilka problem som det finns i nyheter. En viktig del i bilden av Tensta är att 

media som gör beskrivningar och tolkningar.  Alla samhällen eller bostadsområden har 

sina problem, men det är få som får lika mycket negativ exponering i media som 

förorter. I den postmoderna Sverige så har massmedia en mycket stor betydelse på våra 

liv. Vi utsätts hela tiden för olika medier som vill förmedla olika budskap till oss. Köp 

det här, besök den här platsen, ät det här, se på det här i tv, drick det här, rök det här, 

tyck så här, den här platsen är farlig, de här människorna är farliga. En enorm mångfald 

av budskap. Vi har en mycket nära relation till media omkring oss utan att vara 

medveten om det relation som finns mellan oss och hur det formar oss. Därför är det 

inte alltid lätt att vara kritiskt till den information som vi tar till oss och notera som olika 

sanningar. Få människor har tid eller möjlighet att gå igenom all relevant 

bakgrundsinformation för att förstå artiklarna i den korrekta kontext som det handlar 

om. Läsaren får bara några få meningar och en eller få bilder som ska förklara vad som 

har hänt. Idag så utgörs medias bild av verkligheten en mycket viktig källa som 

10 Ericsson, m.fl. (2002) 
11 Ristilammi, fl. (1999) 
12 Hammarén, (2008).  

8 

                                                 



  
 

påverkar våra åsikter och vad vi ser som sant här i världen.13 Media är också en länk till 

områden som vi inte är så bekanta med på en personlig nivå. Media kan användas av 

olika grupperingar i vårt samhälle för att sprida sina åsikter, som politiska partier gör. 

Media som informationsspridare är en av de viktigaste maktcentrum i Sverige. Media 

har i sin möjlighet som informationsspridare att ha makten att bland annat producera, 

reproducera och upprätthålla sanningar och verklighetsbilder av områden som vi inte är 

bekanta med. Det har i sin tur gett förorterna en negativ publicering. Denna negativa 

publicering av förorterna har ägt rum och det sker fortfarande idag. Detta är ett mönster 

som ingår i den strukturella diskrimineringen sam har funnits i media. I år 2004 så 

tillsattes en utredning av regeringen som heter Utredningen om makt, integration och 

strukturell diskriminering. Utredningen har till sin uppgift att kartlägga den strukturella 

diskrimineringen som finns inom media. Media har till uppgift att bevaka och granska 

makthavarna men enligt utredningen är det inte ofta media granskar sig själv. I 

undersökningen så visade det sig att journalistkåren är en mycket homogen grupp där 

det bara på senare år har kommit krav på ökad mångfald för att det ska vara så 

representativ som möjligt. Den strukturella diskrimineringen som finns inom media kan 

förklaras som en elitens rasism. Några få personer som i regel representerar inte 

Sveriges befolknings sammansättning.  Det finns få personer som får representera 

invandrare eller förorter som har sin bakgrund från förorterna. Denna rasism är framför 

allt genomförd genom diskussioner där en huvudsakligen homogen grupp får 

representera både sidor av diskussioner. Vidare så har den här gruppen en mycket stor 

makt med stora konsekvenser. Ett tal eller artikel från en politiker, en artikel från en 

journalist, eller litteratur från en inflytelserik forskare kan orsaka mer omfattande 

negativa konsekvenser än vanlig vardagsrasism. Främst på grund av den inflytande som 

det påverkar i antalet människor. Vardagsrasism är ofta på en personlig nivå medan i 

media är den på en national nivå. Den bild som media ger allmänheten är full av negativ 

information och bristfällig kunskap om förorterna som kan leda till en mycket skev bild 

hos allmänheten om vad som händer i förorterna.14 Denna representation kan vara den 

enda kontakten som många människor utanför förorterna har med förorterna. Bilden av 

förorterna som media förmedlar skapar en version av verkligheten om hur det är i 

förorter till människor som inte bor i området. Den här bilden förstärks och upprätthålls 

genom att den reproduceras konstant med liknande artiklar. Den bilden av förorterna 

13  Sverige. Utredningen om makt, 2006) sid117 

14 Boréus, (2005)  s161-162 
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består främst av en stor grupp med människor som härstammar från en annan etnisk 

bakgrund än bara den svenska. För utomstående så finns bara bilden av hur hemskt det 

är i förorten. Det blir ett område med bara stereotyper som bor där.15 Det framstår som 

ett område med kriminella, skottlossningar, gäng och utländska kvinnor/flickor som är 

förtryckta.  

 

4.3 De andra, Dom där och Vi  

Som det nämndes i avsnittet om Medias makt så har media en mycket stor inflyttande i 

den enskilda personens bild av omvärlden. En metod som används i media är att 

polarisera förhållanden och världsbilder så situationen verkar vare en ”Vi mot dem” för 

att kunna sälja tidningar. Den här metoden kan kallas för andraifiering.16 När 

rapporteringen i media berör invandrare eller flyktingar så kan man se hur 

polariseringen och andraifiering används och tydligt visas. Inom media så behövs ofta 

motsatser och polariseringar i konflikter för att tydligt kunna ge en bild eller ett budskap 

att sälja som är enkelt att förstå. Vid rapportering där skillnader står tydligt i centrum så 

används ”vi och dem” i beskrivningen för att kunna representera något. För sig själv är 

det inget negativt. Skillnaderna kan bero på behovet av en exotisk skildring eller något 

annorlunda för att visa det nya i någonting. Men det konstanta användandet av ”Vi och 

Dem” taktiken kan skapa en atmosfär av fientlighet genom en ständigt negativt 

skildring av gruppen som hamnar under titeln ”De andra”. De ständiga inslagen i media 

om invandrare och flyktingar bidrar till att skapa kategoriseringar om invandrare och 

flyktingar som annorlunda och farliga. Massmedier har stereotypiska teman som dyker 

upp regelbundet när det kommer till invandrare, flyktingar och förorterna 17. Invandrare, 

flyktingar och förorterna nämns i samband med olika problem, kriminell verksamhet av 

någon sort, eller i samband med framtida katastrofer i form av en befolkningsexplosion 

av invandrare som ett hot mot den svenska kulturen.  Oftast ligger betoningen på 

kriminalitet, där brott ligger i fokus.  Ekonomisk brottslighet, knark, olika former av 

våldsbrott, stölder, skadegörelse eller ungdomsupplopp. Dessutom så visas kulturella 

skillnader som avvikande, främmande eller farliga. Media betonar fundamentalism, 

farliga seder, och sociala problem som beror på den kulturella särdrag som finns bland 

minoriteterna som listas som orsak för de problem som existerar. Sist har vi den 

ständiga framställning som finns i samband med etniska relationer. Här så stärks tanken 

15 Sverige. Utredningen om makt, (2006) s94-96 
16 Sverige. Utredningen om makt, (2006) s91-92 
17 Ericsson, m.fl. (2002).  s37-38 
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om ”Vi och Dem”, etniska spänningar, diskriminering, rasistiska attacker och andra 

former av konflikter ifrån ett slagsmål på gatan till vad som händer på den politiska 

scenen, som oftast bara definierade som incidenter, beror på närvaron av minoriteter 

eller av deras avvikande beteende.  Dessa budskap visas upp i mediernas rapportering 

om invandrare och om de platser i staden där en portion av befolkningen som har en 

invandrarbakgrund bor. Det skapar en process där det överförs vad gruppen ”Vi” 

(svenskar och svensk kultur) ser som icke önskvärda egenskaper i samhället till guppen 

som ses som ”Dom” (invandrare och invandrarnas kultur).18 Det har en mycket konkret 

effekt i mediernas representation av ”Dom”.  Det går att se en tydlig effekt av 

andraifiering i mediers rapportering om ”Dom” eller invandrare och etnicitet.  Det här 

kan ses som ett exempel på hur media använder sig av andraifiering i sin rapportering 

för att definiera ”Dem” som något annorlunda och främmande eller farlig från hur ”Vi” 

är. De nyheter där minoriteter är närvarande är dessutom ofta begränsade till ett fåtal 

specifika ämnen, som i huvudsak rör negativa händelser. Det skapar en 

överrepresentation om invandrare som begår brott i förorterna.19  Detta kan förklaras 

med andraifiering i en roll som identitetsskapande, där ”Dom” får skulden för det som 

är negativa och icke önskvärda händelserna i samhället. Detta sker oavsett om bilden 

stämmer med verkligheten eller inte.  

 

4.4 Skildringen av Tensta i media  

Medieforskaren Gunnar Nygren behandlar i sin bok ”Skilda medievärldar” hur 

skildringen av de olika delarna av Stockholm skiljer sig åt från varandra, skillnaden 

mellan innerstad och förorterna. Stockholmsförorter har enligt Nygren att vara i ett så 

kallade medieskugga. Med det vill Nygren säga att det finns mycket mindre 

mediebevakning av samtliga av Stockholms förortsområden jämfört med hur mycket 

mediebevakning som innerstaden har i jämförelse20. Dessutom skiljer sig medias 

skildring av Stockholm innerstad betydligt från medias skildring av förorterna. 36 % av 

nyheterna från Stockholms innerstad är positiva till motsats från media rapportering från 

förorterna som bara har 25 % positiva nyheter. Angående förorterna så handlar 

rapporteringen i media om brott och sociala problem som får mycket mer utrymme än 

nyheter som anses positiva. Nygren pekar i ”Skilda medievärldar” på skillnaderna i 

18 Hammarén, m.fl. (2009).  s39.41 
19 Pollack, (2001) s77-79 
20 Nygren, (2005). 2005 s161 
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rapporteringen som existerar mellan de olika förorterna.21 Beroende på förorten så 

skiljer rapporteringen i media. I områden med högre status så visas en bild i media av 

människor som har resurser och som aktivt påverkar sin vardag i allt från politik till 

sociala frågor. Medan i lågstatus områden så har vi en motsats bild av invånare som har 

få resurser och bor i invandrartäta förorter. I invandrartäta förorter så är det sociala 

problem och kriminalitet som istället rapporteras i media konstant.22 

 

4.5 Diskriminering med ord 

Kristina Boréus är en forskare som har utvecklat konceptet ”Diskriminering med ord”. I 

boken Diskriminering med ord urskiljer Kristina Boréus fyra kategorier som olika 

sorters diskriminering kan sorteras i. Det är främst olika former av diskriminering som 

genomförs med språk/text som används i Boréus bok. Det har i sin grund i tänket i att 

kategorisering människor i olika boxar23 som källa. Det handlar om att kategorisera 

människor i olika områden efter något mentalt konstruktion av världen. Tanken bakom 

att kategorisera människor i olika boxar för sig själv är inte diskriminerande, men 

diskrimination kräver att man kategoriserar människor olika. Att kategorisera 

människor som bekanta eller okända är normalt och inte diskriminerande, men att 

kategorisera människor som hemska bara på grund av deras bakgrund kan vara 

diskriminerande.  Det finns inte någon logisk grund utan bara vad en enskild person 

personligen tycker eller tror. Enligt Boréus så är diskrimineringen utestängning, 

nedvärdering, objektifiering och förslag som pekar på ett negativ särbehandling. Boréus 

anser att diskriminering sker när människor kategoriseras för att de tillhör någon grupp 

som kan betecknas som ”de andra” och därför ska eller kommer att särbehandlas för att 

de tillhör ”en annan grupp”. Det viktigaste för att diskriminering ska hända är enligt 

Boréus en kombination av kategorisering och distansering som viktiga förutsättningar 

för diskriminering.24 

4.5.1 Nedvärdering 

Boréus anser att nedvärdering är bland det mest uppenbara formen av språklig 

diskriminering, där människor som tillhör ”en annan grupp” framställs som 

21Nygren, (2005).  s161 

22 Nygren, (2005).  s167 

23 Boréus, (2005) s17-20  
24Boréus, (2005)  Ibid. s22-23 
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mindervärdiga.25 Ett vanligt sätt att nedvärdera människor genom nedsättande 

benämningar om en grupp. Att den personen inte är en enskild individ utan medlem av 

en stor massa som är inte värd att något förutom att motta skällsord. Det görs genom 

nedvärderande generaliseringar om hela grupper av människor genom att tillskriva den 

gruppen negativa egenskaper som människor.26 Oftast sker detta genom att påpeka hur 

annorlunda ”Dom” gruppen är jämfört mot ”Vi” gruppen.  I dagens debatt förekommer 

oftast negativa generaliseringar i form av antydningar istället för tydligt uttalanden. 

Enligt Boréus uttrycks uttalanden genom metaforer. Boréus menar att metaforer kan 

användas för att uttrycka nedvärdering utan att behöva uttala något tydligt 

diskriminerande. Hon påpekar att det vanligaste sätt som grupper av människor 

nedvärderas i dagens offentliga debatt är genom associativa mönster.27 Att visa upp bara 

det negativa i ett område eller grupp och upprepningsviss associeras den gruppen med 

ett negativt fenomen.  Och sedan inte visa några positiva eller neutrala associationer. 

När det händer så associeras en viss grupp med en viss företeelse hela tiden blir det en 

del av uttryck som används för att berätta för oss om en grupp och hur de är. Konstant 

förstärkning kommer att verka som validering av hur en grupp representeras. 

4.5.2 Utestängning 

Utestängning är när en viss grupp människor utestängs från diskursen.28 När det händer 

så försvinner en grupp människors åsikter utan någon möjlighet att representeras i en 

debatt. Istället blir det bara de individer som är inblandade i debatten som får uppdragen 

att representera gruppens åsikter, oavsett att de individerna inte tillhör eller har några 

kopplingar till den diskuterade gruppen. Det är total utestängning. En annan typ av 

utestängning är delvis utestängning. Det första betyder att alla stängs ut utan någon 

representation som har kopplingar till den diskuterade gruppen. Och den andra är att 

bara vissa delar av den diskuterade gruppen får något eller någon får representera den. 

När det händer så vissas en mycket skev bild av verkligheten. Vid delvis utestängning 

så får en liten eller en enskild person representera hela gruppen. 

4.5.3 Förslag som pekar mot negativ särbehandling 

”Med förslag som pekar mot negativ särbehandling enligt Boréus är att man föreslår en 

behandling av en grupp människor som är sämre än den behandling som man förväntar 

25 Ibid. s33 
26 Boréus, (2005) s35 
27 Boréus, (2005) s40 
28 Boréus, (2005)  s28-32 
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för den egna gruppen.29 Med det menar Boréus att vissa förslag där politiker ställer på 

vissa grupper i samhället och tycker att det inte är som negativ särbehandling.  Men för 

andra så är förslaget som ställs negativ särbehandling. Exemplet hon tar upp är när 

folkpartiet inför valet 2002 ville införa ett test i det svenska språket för att kunna få 

svenskt medborgarskap. Hon tycker att folkpartiet inte ser det som ett förslag till 

negativ särbehandling, men att det ställs krav för en grupp i samhället men inte för 

andra kan uppfattas som ett förslag till negativ särbehandling. Vidare påpekar Boréus att 

sådana förslag hittas bland annat i debattinlägg i massmedierna om grupper i samhället 

som har kategoriserat som ”de andra”.  

4.5.4 Objektifiering 

”Objektifiera med språkliga medel görs genom att människor på olika sätt talas om som 

de vore saker”.30  Vid objektifiering så behandlas människor som de vore objekt att 

användas, som ett verktyg och behandlas som de saknade mänskliga attribut. Boréus 

menar att objektifiering händer med språkliga medel när människor på olika sätt talas 

om som om de vore saker. När debatter diskuterar människor som resurser, invandrar 

gäng, eller att klumpa ihop många människor som ett objekt. Gruppen är en grå massa 

där det finns inga eller få mänskliga attribut eller någon diskussion utifrån den gruppens 

behov eller önskningar.  

4.6 Postmodernism 

Människor påverkas hela tiden av omvärlden och hur vi uppfattar alt är färgat av våra 

upplevelser. Istället är det kontextuella sammanhanget mycket viktig, i vilken 

sammanhang vi upplever upplevelser får en person att tycka som den gör. I den 

postmoderna förståelse är tolkning allt, verkligheten för den enskilda individen kommer 

endast genom tolkningar av vad världen betyder för oss personligen. Som jag påpekade 

i medias makt så influeras vår bild av verkligheten av media. Tanke och 

uppfattningsförmåga styrs av våra inre verkligheter och vad vi associerar med det som 

vi uppfattar omkring oss31. Postmodernismen lägger stor tonvikt på att erfarenheter och 

fakta som kommer att färgas av våra åsikter, värderingar och världsbild som i sin tur 

kan påverkas av media. Det som i hög grad betonas i Knox är hyperrealitet. 32 Att vi 

skapar en bild genom massmedia av vår omgivning. Vi skapar en inre värd som vi 

använder för att tolka vår omgivning. Det är den hyperrealiteten som påverkar hur vi 

29 Boréus, (2005) s44-47 
30 Boréus, (2005) s43 
31 Knox, Paul L., (2010)  s225 
32 Knox, Paul L., (2010)  s52 
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observerar världen omkring oss. Och den bild som skapas runt Tensta är en sådan 

hyperrealitet. Hur vi kommer att se på ett område eller en grupp påverkas av media. När 

det enda som hörs eller observeras i media är huvudsakligen negativt så kommer man 

associera det negativt. Att skapa en hyperrealitet är mycket vanligt i det postmoderna 

samhälle med reklam och kampanjer som används för att forma vår bild av världen. Det 

gäller alt från en reklam för hamburgare, kampanj från en stad som vill loka till sig 

företag och evenemang eller kampanjer från resebolag som vill måla upp en specifik 

bild av ett land för att locka besökare. Eller som i Tensta så är det för att få folk att bli 

intresserade och köpa tidningarna.   

 

 

5 Resultat - porträttering av Tensta 
Uppsatsens resultatdel är omfattande och har delats upp i olika avsnitt. Kapitlet delats 

upp efter de tre delar. Först presenteras innehållsanalysen och sedan intervjuanalysen. 

Vidare har jag valt att strukturera detta avsnitt efter uppsatsens frågeställningar: 

1. Vad säjer Media?   

2. Vad säjer Tenstainvånarna?   

3. Och vad finns det för förklaringar i Urbangeografi?  

 

5.1 Innehållsanalys  

Innehållsanalysen av artiklarna har gett följande resultat. 

 

5.1.1. Dagens Nyheter 

 

Dagens Nyheter har minst antal nyheter om Tensta. 5 stycken fall av 

våld/våldsbrottsrelaterade nyheter som handlar om brott och attacker på personer i 

Tensta. I sociala/politiska nyhter så har vi 6 styken relaterade artiklar. Artiklarna i 
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Annat/olyckor är neutrala i sin raportering. De binder inte händelserna med brott utan 

bara att det är olyckor. Dagens Nyhter ger en allmänt negativt bild av Tensta men fokus 

liger inte på våld utan mera på det oroliga sociala livet i Tensta samt antalet bränder och 

olyckor.  

 

 

5.1.2. Aftonbladet 

I Aftonbladet så fann jag 30 artiklar. Av de 30 artiklarna så är arton relaterade till 

våldsbrott medan i socaila/politiska och Annat/olyckor nyhter så har vi 6 styken artiklar 

vardera. Aftonbladet ger en mycket negativt bild av Tensta med fokusen på våld och 

våldsbrott. Resten av artiklarna är mera neutrala och mycket mindre framträdande. De 

har inte den omfattningen som våldsbrott har i Aftonbladet.  

 

5.1.3. Expressen 

Expressen har näst mest antal artiklar om Tensta: 23 våld/våldsbrottrelaterade nyheter 

som handlar om brott och attacker på personer i Tensta. I sociala/politiska nyhter så har 

vi 6 styken relaterade artiklar.  Och 8 artiklarna i Annat/olyckor. Som i Aftonbladet ger 

Expressen en mycket negativt bild av Tensta med fokusen på våld och våldsbrott. 

Resten av artiklarna är som i Aftonbladet mera neutrala och mycket mindra 

framträdande. 
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5.1.4. Svenska Dagbladet 

Sv

enska Dagbladet har mest antal artiklar om Tensta. 47  Våld/våldsbrott relaterade 

nyheter. I socaila/politiska nyhter så har vi 5 styken relaterade artiklar.  Och 28 

artiklarna i Annat/olyckor. Intrycken som Svenska Dagbladet ger av Tensta är mycket 

negativt med en enorm fokus på  Våld/våldsbrott relaterade nyheter. 

 

5.1.5. Resultat av innehållsanalysen 
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Jag har delat upp det efter tidningar som jag valde. Från vänster till höger har vi 1 

Dagens Nyheter, 2 Aftonbladet, 3 Expressen och 4 Svenska Dagbladet. Längst till höger 

har vi den sammanslagna representationen av artiklarna.  Jag har delat det i tre 

katigorier. Våld/våldsbrott relaterade artiklar som handlar om brott och attacker på 

personer i Tensta, socaila/politiska relaterade artiklar som handlar om den sociala och 

politiska livet i Tensta, och slutligen Annat/olyckor relaterade artiklar. Som handlar om 

olyckor och andra artiklar som inte kan hamna under de andra två föregående 

katergorienrna. Resultaten av denna undersökning visar att Tenstas mediebild är tydligt 

negativ. Innehållsanalysen visar att en stor del av artiklarna är negativa negativt 

vinklade artiklar. Det ämne som dominerar i artiklarna är i huvudsakligen om 
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kriminalitet, våld/våldsbrott och andra problem. Av 147 artiklar som nämner Tensta så 

handlar 93 artiklar om kriminalitet och våld. Resterande 57 artiklar handlar om hur livet 

är i Tensta och det visar en mycket överväldigande negativ bild. En mycket liten del av 

artiklarna som valdes för undersökningen visar en positiv bild. I Sociala/politiska 

artiklar så är bara 7 av 23 artiklar  som visar en positiv bild av Tensta. Annat/olyckor är 

mycket neutral i sin framtoning. Detta visar på en mediebild som är långt mer negativ 

än Stockholms innerstads.33 Tenstas generella mediebild är således långt mer negativ än 

Stockholms mediebild än vad som vissas i Gunnar Nygrens Skilda medievärldar. Där så 

vissas det att 25 procent av artiklarna i media är i regel positiva i sin rapportering. I min 

innehållsanalys framstår Tensta som ett område drabbat av hög brottslighet och 

omfattande sociala problem. Detta resultat stämmer väl överens med studier som visar 

hur socialt/ekonomisk utsatta områden inte har någon eller lite möjlighet att 

representera sin sida av det artiklarna handlar om. Sådana områden tenderar att skildras 

från en problematisk synvinkel.34 Det är genom dessa beskrivningar som förstärker den 

negativa bild som Tensta har genom en överväldigande image av negativa ämnen i 

media. Det stämmer väl överens med andrafierings teori som finns. Det visar en bild av 

den andra som kontinuerligt förstärks av media, som tenderar att beskriva negativa 

egenskaper. Tidigare forskning har visat att etniska minoriteter och miljonprogramorter 

tenderar att skildras negativt i media. De ständiga inslag som finns i medias diskurs över 

invandrare och flyktingar bidrar till att skapa kategorier som invandrare och flyktingar 

som annorlunda och eventuellt bristfälliga eller rent farliga. Massmedier har några 

typiska stereotypiska teman som dyker upp regelbundet, I media så framhävas det starkt 

tanken om ”Vi och Dom”, etniska spänningar, diskriminering, rasistiska attacker. 35 Det 

kan vara alt från ett slagsmål på gatan till konflikt på den politiska scenen, som ofta 

definierade bara som beklagliga incidenter, där alt förklaras som ett resultat av närvaron 

av minoriteter eller deras beteende. Sådana budskap reproduceras i massmediernas 

diskurser om invandrare och om de platser i staden där dessa invandrare bor. Det har 

skapat en process där överförs vad gruppen ”Vi” ser som icke önskvärda egenskaper i 

samhället till guppen som ses som ”Dom”.36  Det har en mycket konkret effekt som 

vissas i rapporteringen av media. I mediernas representation av gruppen ”Dem” går det 

att se en tydlig effekt av andraifiering i mediers rapportering om ”Dem” eller invandrare 

33 Nygren (2005).  S161-163 

34 Sverige. Utredningen om makt, (2006). S90-92 
35 Ericsson, m.fl. (2002).  s37-38 
36 Hammarén, m.fl. (2009).  s39.41 
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och etnicitet.  Det här kan ses som ett exempel på hur media använder sig av 

andraifiering i sin rapportering för att definiera skillnaderna i rapporteringen av Tensta 

genom att visa Tensta som en mycket farlig plast där brott begås hela tiden. Den diskurs 

som pågår i media är den främsta källan till människors kunskaper Tenstaför de som 

inte bor i Tensta. 37  Varför situationen är som den är så beror på flera olika orsaker från 

både media som rapporterar och människor som läser artiklarna. De flesta läsare har få 

dagliga erfarenheter eller kontakter med minoriteter. De flesta läsare har inte några 

alternativa källor för information om minoriteter. Mer än något annat ämne så ger frågor 

om minoriteter positiva men polariserad identifiering för de flesta läsare, i form av oss 

och dem. Media betonar sådana gruppers polarisering genom att fokusera på olika 

uppfattade problem som ett hot för läsarens värld. Och minoritetsgrupper har inte 

tillräckligt med kraft i form av politisk eller ekonomi för att offentligt motsätta sig den 

partisk rapportering som pågår.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Intervjuer 
I detta avsnitt beskriver jag resultatet av studiens intervjuer. 

37 Dijk, (1988) s36-38 
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1. Hur trivs du med att bo i Tensta?  

2. Hur skulle du beskriva livet i Tensta? 

3. Känner du dig trygg i Tensta? 

Det här är tre frågorna som jag ställde i intervjun till respondenterna.  Jag delade in 

svaren på frågorna 1. Hur trivs du med att bo i Tensta? 2. Hur skulle du beskriva livet i 

Tensta? 3. Känner du dig trygg i Tensta? i tre kategorier positivt, negativt och neutralt.  

 

6.1. Hur trivs du med att bo i Tensta? 

Jag inledde alla intervjuer 

med denna fråga. Det ger respondenten möjlighet att svara fritt om de egna 

erfarenheterna av Tensta. Majoriteten svarade att Tensta är lite nedslitet men ett bra 

ställe att leva i Stockholm.  Det visar att majoriteten på 60 % är medvetna om att Tensta 

till det yttre är nedslitet men inget negativt. Neutrala och negativa svar från 

respondenterna var på 20 % vardera.  

 

 ”Det är okej ställe att leva i. Lite nedslitet här och där men inte farligt. Jag trivs med 

att leva här. ”Man 19 år. 

 

”Jag gillar Tensta, trivs ganska bra här. Jag vet att det har en dålig rep med allt som 

man läser i tidningarna men så är det inte alltid ”. Man 25 år. 

 

”Jag trivs bra här. Hörde en massa dåliga saker om det när jag flyttade hit men jag såg 

snabbt att det var verkligen inte så. Ibland är det stökigt och det är nedslitet på olika 

platser men det är inte så farligt, Personligen så tror jag att folk överdriver om 

Tensta”.  Kvinna 22 år. 

 

”Det känns som hemma för mig, det är trygg här. Stökigt ibland men jag trivs här.”  

Kvinna 23 år  
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Många av svaren på den första frågan var liknande. Att det är nedslitet på olika platser 

men det är inte en farlig plats. Samtliga respondenter är medvetna om den negativa 

stämpling som Tensta har som stökigt och farligt. Några av respondenterna berättade 

om hur ofta de hör negativa saker om Tensta en allmänt hög medvetenhet om Tenstas 

mediebild och detta är en stämpel som de avvisar ganska snabbt. 

  

”Man hör dåliga saker om Tensta och läser det i tidningarna som det vore en plats som 

man aldrig skulle trivas i men när man kommer in i gemenskapen som finns i Tensta så 

stor trivs man här. Jag kan inte tänka mig att bo på något annat ställe än Tensta.” Man 

29 år. 

 

”Det är stökigt, det är nedslitet, det har en dåligt rykte men jag trivs här. Man bygger 

en kontakt med de andra som bor här ganska snabbt. När man gjort det så trivs man 

här. Om man får kontakt med liknande människor här så börjar man trivas här i Tensta 

”. Man 24 år. 

”Jag trivs här. Många från hemlandet i Tensta här. Mycket stöd till varandra. Bra ställe 

för dom som jag. ”Man 30 år. 

 

”Det gör jag.  Jag känner tillhörighet med andra i Tensta och det gör att jag trivs här. 

Man kan lita på andra och man kan lita på att få stöd om man har problem med något. 

”Man 25 år. 

 

Sex respondenter nämner samma sak om att bygga en gemenskap med andra i Tensta. 

Det såg de som en del av att börja trivas i Tensta. Det här visar en tendens bland Tenstas 

invånare att gruppera sig tillsammans av olika anledningar.38 Genom intervjuerna så 

kom jag fram till att de tre främsta orsakerna till den gemenskap bildning som verkar 

vara en väsentlig del av livet i Tensta bland vissa av respondenterna. Det stämmer väl 

med av Knox säjer om varför minoriteter grupperar sig med varandra för olika 

orsaker39. Först är den gemenskap som bildas för kulturellt bevarande, att invånarna i 

Tensta grupperar sig efter den kulturella tillhörigheten för stöd och gemenskap. Den 

andra är gemenskap bildningen för att stödja varandra socialt/ekonomisk och skapa 

38 Knox, Paul L., (2010)  s172-173 
39 Ibid. s172-173 
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kontakter med varandra för stöd. Den tredje är att en gemenskap bildas för skydda 

varandra mot vad vissa av respondenterna ser som utomstående. Och det kom i svaren 

från respondenterna. Vissa av respondenterna hävdade att den gemensamma 

bakgrunden som de har med vissa av medinvånarna i Tensta var orsaken till att de 

trivdes i Tensta. Svaren visar att de respondenter som kommit in i livet i Tensta och 

bildat en gemenskap med andra Tenstainvånare trivs i Tensta och känner sig hemma.40 

Det är den delade erfarenheten med att leva i Tensta som bildar en mycket nära band 

mellan personer och olika grupper.  20 procent svarade att Tensta är hemskt och att de 

inte trivs där. Orsakerna till att de respondenterna inte trivdes varierade. Men det fanns 

en faktor bland tre av respondenterna som var likadana.  

 

”Jag trivs inte här i Tensta. Det är nedgånget och det har en dåligt rykte som hänger på 

en. Jag gillar inte Tensta. Jag känner ingen koppling till dom som bor här. Men jag har 

bara bott i Tensta i 5 månader nu. ”Man 22år. 

 

”Trivs verkligen inte. Jag känner mig som en utomstående. Jag tycker att jag har ingen 

kontakt med människorna som bor här. De är bara för främmande. ”Kvinna 19 år. 

 

”Jag måste säja att jag trivs inte här. Jag vet inte varför men jag bara gör det inte. 

Möjligen för att jag aldrig har bott i en storstad eller för jag känner inga här. Du vet att 

ha kontakt med andra och bara prata eller umgås. Det har jag inte här. ”Man 27 år. 

 

Samma faktor som gör att invånarna i Tensta trivs i Tensta är det som saknas bland dem 

som inte trivs i Tensta. Att ha en gemenskap med människorna i deras omgivning som 

finns omkring ens person är mycket viktigt. Respondenterna som saknar den 

gemenskapen med människorna i deras omgivning sa var det som gjorde att de inte 

trivdes i Tensta.41 Det är just den känslan av tillhörigheten som saknar blad de som inte 

trivdes i Tensta som gjorde att de trivdes inte i Tensta. De som har den gemenskapen 

med andra av Tenstas invånare trivs i Tensta mycket mer. 

 

 

 

40 Ibid. s188 
41 Knox, Paul L., ( 2010 ) s193 
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6.2. Hur skulle du beskriva livet i Tensta? 
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Som första frågan så var majoriteten 

på 64 procent positiva till att bo i Tensta och beskrev livet i positiva ord. Svaren var 

mycket som den föregående frågan. Kruxet om beskrivningen av livet i Tensta skulle 

vara positiv eller negativ beror på den gemenskap som respondenterna har med sin 

omgivning i Tensta. De respondenterna som har en djupare gemenskap med andra 

Tensta invånare känner sig mer hemma och tryggare i Tensta. 20 % har som föregående 

fråga en negativ bild av Tensta. Medan bara 16 % svarade neutralt. Tensta var för de 

neutrala respondenterna en plats som de lever i men har inga åsikter om bra eller dåligt 

om det.  

 

”Jag skulle beskriva livet rätt skönt. Ibland är det lite strul men för det mesta så är det 

helt okej. Det är färggrant och man upptäcker något nytt då och då. Har man tur så får 

man möta många nya människor och skapa nya kontakter. ”Kvinna 22 år. 

 

”Ganska bra. Som jag sa förut så hör man dåliga saker om Tensta och läser det i 

tidningarna som det vore en plats som man aldrig skulle trivas. Men som jag sa kan inte 

tänka mig att bo på något annat ställe än Tensta. Det finns liv här och många genuint 

bryr sig om varandra. ”Man 29 år. 

 

”Jag gillar livet i Tensta. Jag vet man läser en massa skit och annat nonsens i tidningar 

och hör en massa korkade rykten om Tensta. Det är inte perfekt här men det är inte så 

illa. Visst det händer saker men så är det verkligen inte hela tiden. Som alla andra 

ställen så är det för det mesta ganska lugnt och avslappnad här. Man har vänner och 

kompisar här så livet är ganska bra, inte perfekt men ganska bra. ”Man 22 år. 

 

Den bild som beskrivs i Media jämfört med den bild som Tenstas invånare skildrar, 

skiljer sig markant åt. I media så beskrivs Tensta huvudsakligen i negativa termer och 
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att det huvudsakligen är negativa händelser som hamnar i media.  Tenstas invånare är 

medvetna om det men har poängterat att det ofta är överdrivet från deras syn. 64 % av 

respondenterna anser att det är så medan 20 procent av respondenterna har mycket 

likande den negativa synen som media har av Tensta. 

 

”Jag hatar livet i Tensta. Det är inte illa här. Det händer en massa saker här och det är 

bara bråk hela tiden. Jag har inga vänner och kompisar här och ärligt så vill jag inta 

ha med såna som bor här i Tensta.” Man 21 år. 

 

6.3. Känner du dig trygg i Tensta? 
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Majoriteten av respondenter på 72 

procent nämner samma sak om att känna sig trygga i Tensta. Mycket beror på den 

gemenskapen med andra i Tensta. Det ses som en del av att känna sig trygg i Tensta. 

Som den första frågan om ”Hur trivs du med att bo i Tensta ” så finner man likadana 

tendenser.42 Den trygghet som många av respondenterna känner beror på gemenskap 

bildningen. De tre orsakerna som finns för att söka gemenskap är samma orsaker till att 

så många av respondenterna känner sig trygga. Känna sig trygg på grund av den 

kulturella tillhörigheten som ger stöd och gemenskap. Att ha andra med samma 

kulturella bakgrund som de bevarar genom att man söker sig till likasinnade människor 

eller andra människor som har likadana erfarenheter med att bygga en gemenskap i ett 

nytt land.  Den tredje är att en gemenskap bildas för skydda varandra mott vad vissa av 

respondenterna ser som utomstående. De 20 procent som inte känner sig trygga i Tensta 

saknar den gemenskapen som majoriteten av respondenterna har. De resterande 8 % 

svarade med att de kände sig varken mer eller mindre trygga i Tensta eller utanför 

Tensta. 

 

42 Knox, Paul L., (2010)  s172-173 
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”Jag känner mig trygg här, det finns andra med samma bakgrund och upplevt likadant 

som jag har gjort. ”Man 26 år. 

 

”Jag känner mig tryggare här än någon annanstans i Stockholm. Om någon attackerar 

mig eller nått annat så ingriper människor. Jag vet inte om de skulle göra någon 

annanstans i Stockholm. Folk tar hand om varandra här så man känner sig trygg här i 

Tensta ” Kvinna 25 år. 

 

”Ja det gör jag. Har hört och läst i tidningar att det ska vara farligt här men det är 

överdrivet tycker jag. Det är inte farligare här än någon annan stad. ”Man 22 år. 

 

6.4. Resultat av intervjuer 

Resultaten av intervjuerna visar en markant skillnad mellan hur media porträtterar 

Tensta och hur Tenstas invånare själva ser på Tensta. Bland respondenterna så beror 

mycket på om man kommer in i samhället och skapar en gemenskap. De respondenter 

som har en negativ bild av Tensta saknar samtidigt den gemenskap som de andra 

respondenterna har med andra i Tensta. Den vikten som respondenterna la på 

gemenskap var överraskande. De ansåg att om man har en gemenskap med andra i 

Tensta är viktig för att komma in i samhället.43 Om man bygger en gemenskap med 

andra i Tensta så kan livet vara bra där. Flera nämnde bilden och rykten som Tensta har 

men i deras ord så är det så är det överdrivet. De medger att Tensta har sina problem 

men inte att det är en hemsk plats att bo i. Gång på gång så kom gemenskap tanken fram 

som en viktig komponent i livet i Tensta. Har man den gemenskapen så har man ett liv 

som man kan trivas med i Tensta. De respondenter som har en negativ uppfattning av 

Tensta nämner två orsaker, först att det är främmande och de känner sig inte hemma i 

Tensta och det andra är att de har ingen kontakt på ett personligt plan med människorna 

som bor i Tensta. Det resulterade i att de respondenter som har en negativ uppfattning 

av Tensta känner sig som utomstående.  De respondenter som svarade neutralt ser 

Tensta som varken positivt eller negativt.  

 

 

 

43 Knox, Paul L., ( 2010)  s172-173 
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7 Slutsatser 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur mediebilden av förorten Tensta ser ut i 

media och vad Tenstas invånare själva tycker om Tensta. Och vilken förklaring som 

finns i urbangeografi. Den teoretiska utgångspunkten var andrafierings teori44 och 

hypperrealitet45, Undersökningens resultat har visat att området Tensta, och även 

Tenstas invånare behandlas som ”Dem” eller "De Andra" som väl stämmer med 

andrafierings teorin. Att man särskiljer de människor som man ser som den grupp en 

själv tillhör i till den andra gruppen som de andra tillhör i. Vidare så tillför man olika 

aspekter på grupperna, Vad en person själv ser som positivt till ens egen grupp och vad 

som är negativt på den andra gruppen. Det går att se en tydlig effekt av andraifiering i 

mediers rapportering om ”Dem” eller invandrare och etnicitet.  Det kan ses som ett 

exempel på hur media använder sig av andraifiering i sin rapportering för att definiera 

”Dem” som något annorlunda och främmande eller farlig från hur ”Vi” är. I regel var 

rapporteringen i media där minoriteter var närvarande var ofta begränsade till ett fåtal 

specifika ämnen, som i huvudsak rör negativa händelser, som kriminalitet och sociala 

svårigheter.  Det skapar en överrepresentation av invandrare som begår brott i 

förorterna.  Detta kan förklaras med andraifiering i en roll som identitetsskapande och 

hur en grupp identifierar en annan grupp, där ”Dem” får skulden för det som är negativa 

och icke önskvärda händelserna i samhället, oavsett om bilden stämmer inte med 

verkligheten. Det som skapas är en hypperrealitet. Det handlar om att skapa en bild av 

något eller några människor för olika anledningar. När någon talar om världen så utgår 

den personen från sina uppfattningar och erfarenheter av värden inte andras. Och det är 

vad som händer med Tensta i media. Den bild som media visar av Tensta är den bild 

som många kommer att ha. Det är den uppfattade bilden som människor får av Tensta, 

och den stämmer inte med respondenternas bild av Tensta.  Men jag har analyserat en 

tidsperiod som omfattar 01.01.2010 till 30,11,2012 så jag anser att jag har klart för mig 

den bild av Tensta som media har.  Det har gett en inblick i hur medias rapportering 

kring invandrare kan se ut och orsakerna till det46. Och det är inte rasism men utan en 

systematisk metod för att sälja nyheter. Hypperrealitet handlar om att skapa en bild av 

något eller någon för olika orsaker. I medias rapportering av Tensta så handlar det om 

produktionen av förenklade nyheter i kombination en polariserad bild av världen som är 

enkel att förstå och som kan lätt säljas till allmänheten. Men den bild som media visar 

44 Sverige. Utredningen om makt, (2006) s90 
45 Knox, Paul L., (2010)  s52 
46 Sverige. Utredningen om makt, (2006) s94-95 
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var inte den bild som jag fick i min undersökning. För en minoritet av invånarna är 

Tensta en hemsk plats men majoriteten är Tensta en plats de identifierar sig med och har 

inga problem med at bli associerade med Tensta. Under intervjuerna visar en tendens 

bland Tenstas invånare att gruppera sig tillsammans av olika anledningar. Jag kom fram 

till att de tre främsta orsakerna till den gemenskap bildning som verkar vara en väsentlig 

del av livet i Tensta bland vissa av respondenterna. Det stämmer väl med av Knox säjer 

om varför minoriteter grupperar sig med varandra. Kulturellt bevarande, stödja varandra 

socialt/ekonomisk, skydda varandra mot vad vissa av respondenterna ser som 

utomstående47. Avsaknaden av gemenskapen gör att de respondenter i Tensta som 

saknar det inte trivs i Tensta. Det är just den känslan av tillhörigheten som saknar blad 

de som inte trivdes i Tensta som gjorde att de trivdes inte. Under samma intervjuer så 

nämner respondenter samma sak om att känna sig trygga i Tensta. Mycket beror på 

gemenskapen. Respondenterna ser det som en del av att känna sig trygg i Tensta. Att ha 

andra med samma kulturella bakgrund som de själva har och samma erfarenheter av att 

flytta till ett nytt land. Mycket av vad som gör Tensta ett hem för många av 

respondenterna är den gemenskap som de har. Gemenskapen bygger på kulturen som 

respondenterna har med varandra, både etisk kultur och kultur som invandrare i ett nytt 

land, och den gemenskapen som de känner med varandra som invånare i Tensta. Jag kan 

hävda att kulturen i olika former som en mycket viktig integrerande kraft i samhället, 

det ger grupper samhällen en känsla av kollektiv identitet. Jag kunde under 

undersökningen uppfatta tre kulturer i min undersökning. Den inflyttade kulturen, den 

delade kulturen mellan olika grupper som delar erfarenheten av att flytta till ett nytt land 

och den kultur som har bildats mellan möten av två kulturer48. Men jag undrar om hur 

kulturen kommer att ändras med framtida generationer av invandrare.  Vilken kultur 

kommer att utvecklas med tiden.  

 

 

 

 

 

 

 

47 Knox, Paul L., (2010)  s172-173 
48 Knox, Paul L., (2010)  s217-218 
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