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FÖRORD 

Jag vill rikta ett stort tack till ungdomarna i Husby som deltog och gjorde denna studie möjlig. 

Deras medverkan och engagemang uppskattas. Jag vill också passa på att tacka min familj, 

vänner och alla som varit till stöd under denna undersökning. 
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ABSTRACT  

I denna studie är syftet att lyfta fram ungdomars upplevelser och tankar kring de traditionella 

mediers framställning av Husbykrvallerna 2013. Metoden som används är kvalitativ, i form 

av intervjuer med ungdomar bosatta i Husby. Utanförskap och medieaktivism är 

genomgående teman i studien. Resultatet visar att den traditionella mediebilden av upploppen 

inte överensstämmer med ungdomarnas egna upplevelser. En känsla av utanförskap växer och 

ungdomarna använder sig av sociala medier på olika sätt, för att uttrycka sitt missnöje. Vidare 

visar resultaten att medieanvändning tillfredsställer olika behov hos ungdomarna. Behoven 

rör sig en hel del om ungdomarnas identitet, självbild, hur de ser på sig själva och deras 

omgivning.  
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1. INLEDNING 
 
Den 19 Maj 2013 rapporterade flera traditionella medier om upplopp i Stockholmsförorten 

Husby, där ungdomar satte eld på bilar och kastade sten mot polis. Oroligheterna pågick 

under fem dagar och nyheterna spreds via olika mediekanaler.  

Medierna rapporterade om att det var ett 40-tal ungdomar som satte över hundra bilar i brand 

och vandaliserade. Det började med att en knivbeväpnad 69-årig man sköts ihjäl vid ett 

polisingripande. Informationen spred sig över hela Sverige men också via utländska medier. 

Dagens nyheter, Aftonbladet och Sveriges television informerade om händelsen. Den 

amerikanske tidningen Wall Street Journal och den brittiska Tv-kanalen BBC beskrev också 

händelsen, men informationen var felaktig enligt ungdomsorganisationen Megafonen. 

Medierna rapporterade om att 69-åringen hade förts till sjukhus efter polisingripandet. 

Megafonen menade däremot att upploppen i själva verket berodde på att mannen hade skjutits 

ihjäl på plats i hans lägenhet i Husby.  

Några månader efter denna händelse lämnade jag Helsingborg för att bo och studera i 

Stockholm. Jag lärde känna studenter som kom från Husby när jag läste en kurs på Södertörns 

högskola. Den bild jag hade av kravallerna och förorten baserades på det jag sett och hört via 

traditionella medier. Jag fick information kring händelsen av husbyborna som jag inte hört 

förut och besökte förorten vid flera tillfällen, vilket gjorde att jag fick en helt annan och mer 

positiv bild av Husby. När det var dags att skriva examensarbetet bestämde jag mig för att 

titta närmre på mediebilden av kravallerna, som väckte ett stort intresse hos mig. 

Fokus har lagts på ungdomar bosatta i Husby eftersom dem fick stor uppmärksamhet i 

medierna.  
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1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING  
 
Syftet med denna studie är att via intervjuer med ungdomar få en ökad förståelse för hur de 

resonerar kring de traditionella mediernas framställning av upploppen som ägde rum i deras 

bostadsområde. Vidare undersöker jag deras engagemang på sociala medier. Jag studerar 

också vilka behov som tillfredsställs hos ungdomarna genom deras medieanvändande. 

Studien är indelad i två teman: utanförskap och medieaktivism. 

Genom kvalitativa intervjuer med sju respondenter i ålder 17-18 år har jag fått hjälp med att 

besvara min frågeställning. Jag har valt att besöka förorten för att få bättre inblick i 

ungdomarnas vardag och platsen de bor på. Följande frågeställningar ligger till grund för 

undersökningen: 

	

• Hur påverkas ungdomar av den traditionella mediebilden av kravallerna? 

• Hur ser interaktionen ut på sociala medier i samband med kravallerna? 

• Vilka behov blir tillfredsställda hos ungdomar genom medieanvändning? 
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1.2 KONTEXTUALISERING 
 
 
 

Under de senaste åren har en rad upplopp och våldsamma manifestationer har ägt rum i 

marginaliserade stadsdelar i flera länder i Europa och de senaste åren även i Sverige, i 

Stockholm, Malmö, Uppsala och Göteborg. En hel del våldsamma aktioner har ägt rum i 

territoriellt stigmatiserade områden som Loic Wacquant (1993) menar är en samhällelig och 

global process som innebär att vissa områden i städer får långt sämre förutsättningar än andra 

i fråga om utbildning, socialt kapital, ekonomi och känslan av att vara integrerad i samhället. 

Dessa områden stämplas som sämre, som låg status, som arenor där det konstiga och 

underlägsna finns. Via olika mediekanaler har man kunnat ta del av nyheter där det 

informerats om attacker mot bussar och spårvagnar, brinnande bilar och ungdomar som kastar 

sten mot polis (Lalander & Johansson, 2012:135).   

 

Mediebilden av förorterna brukar oftast handla om brott, fattigdom och otrygghet (ibid). 

Ibland stämmer inte denna bild överens med vad de boende i dessa områden upplever. För att 

motbevisa detta finns det idag olika verktyg som inte var lika lättillgängliga förr i tiden. 

Medieaktivism som handlar om missnöjet av massmediernas framställning och rapportering 

av nyheter blir härmed ett aktuellt ämne (Lievrouw, 2006:119). Mediernas roll blir viktig när 

människor använder sig av dem för att påverka och förändra vårt samhälle. Med hjälp av 

medierna och ny teknologi är det idag möjligt att snabbt samordna aktioner och bygga 

nätverk. Vi fick nya kommunikationsmöjligheter efter att internet slog igenom. 

Motståndsrörelser började växa fram eftersom människor tyckte att medierna hade för stor 

makt. Det fanns ett stort missnöje hos människorna och det ledde till att de traditionella 

medierna fick motstånd (ibid). 

Jämför man med tidigare år har det skett stora förändringar i vårt medielandskap. Våra 

medievanor har förändrats. Sociala medier har öppnat upp för deltagande och dialog. Henry 

Jenkins menar att vi inte längre passiva när vi konsumerar medier, istället är vi högljudda och 

aktiva (Jenkins, 2008:15). Att använda sig av medier som exempelvis sociala medier kan 

också tillfredsställa olika behov hos användarna. En viktig fråga som är kopplad till min 

studie är hur ungdomar upplever framställningen av deras bostadsort och hur de ser på sig 

själva. Det väcker också frågor som rör sig om medieaktivism. Vad gör man för att motbevisa 

denna bild och varför? Vilka behov tillfredsställs?    
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2. FORSKNINGSÖVERSIKT 
 
I detta avsnitt tas tidigare forskning upp som inleds med undersökningar av stenkastning, 

konflikter och kravaller. Forskningen fokuserar på ungdomar i utsatta områden. Jag har också 

valt att ta med den mediala bilden av förorten och tidigare forskning kring ungdomars 

bostadsområde. Avsnittet behandlar även forskning kring sociala medier och medieaktivism.  

 

Stenkastning och konflikter  
Den populärvetenskapliga skriften ”Varför kastar de sten? – om konflikter och 
erkännande” är en kortversion av ett mer omfattande arbete och utgör slutpunkten på ett 

treårigt forskningsprojekt vid Malmö Högskola. Forskarna har bland annat analyserat orsaker 

till konflikter i det socialt utsatta bostadsområdet Rosengården i Malmö. Rapporten tar upp 

ungdomars egna förklaringar till stenkastning och konflikter. Det visar sig bero på 

sysslolöshet, spänning och ett missnöje med polisen. I en djupare analys visar det också sig 

handla om ett behov av synliggörande, erkännande, social status men också missnöje med 

levnadsvillkor och upplevd orättvisa (Msb, 2011a). 

  

”Att bli synlig i medier är också ett motiv, och spelar en viktig roll i förhållande till 

ungdomarna. Att finnas med i medier eller visa upp sitt agerande genom dem i förhållande till 

andra är viktigt. Medier blir på så sätt en medaktör i händelseutvecklingen genom att de blir 

en form av temporära offentligheter där ungdomar kan visa upp sig. Att finnas med i medier 

blir också ett sätt att ”bli någon”, att få en självbild och identitet. Det blir ett erkännande av att 

man finns till” (Msb, 2011a). 

 

2.2 Betongen brinner 
Torun Börtz har skrivit boken Betongen brinner som handlar om utanförskap och kravallerna 

i den franska förorten Clichy- Sous- Bois. Dessa kravaller blev de värsta sedan 

studentrevolten 1968 (Börtz 2007:13–14). 

 
”I utloppen kunde man utläsa ett stort mått av frustration, liksom hat och ursinne mot dem 

man ansåg bar skulden till den egna och omgivningens situation” (Börtz, 2007:38). 
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Orsaken till kravallerna i Frankrike är att två pojkar dödas och polisens roll är oklar. 

Reaktionen från ungdomarna blir att de angriper polisen i ett upplopp. Det blir lugnt i 

kommunen efter några dagar, precis som väntat fast då hade våldet istället spritt sig till övriga 

kommuner i närheten. Därefter blev ungdomar runt om i landet inspirerade och spridningen 

av dessa upplopp fick en omfattning som blev historisk (Börtz 2007:35).  

 

2.3 Miljonprogrammet 
Miljonprogrammet är benämningen på det bostadsbyggande i Sverige som inleddes 1965 och 

hade som mål att bygga en miljon nya lägenheter under en tioårsperiod. Sedan 

byggnaderna stod färdiga 1974 har dessa diskuterats flitigt i medier. Ericsson 

m.fl. beskriver att många av miljonprogrammets bostadsområden vid flera tillfällen har 

framstått som socioekonomiskt utsatta. Husby är ett av dessa bostadsområden som kom till 

under miljonprogrammet. Till en början handlade diskussionerna mest om själva byggandet, 

boendemiljön samt planeringen men ganska snart började diskussionerna handla om sociala 

problem där även livsmiljön kritiserades och i skapandet av dessa föreställningar har 

massmedia haft en väsentligt betydande roll (Ericsson m.fl.1989:7). 

 

”Medias sätt att tolka och beskriva verkligheten i miljonprogramsområden påverkar inte 

bara integrationsprocesser och allmänhetens uppfattning om integration utan även de 

boendes syn på sig själva och sitt bostadsområde”. (Ericsson m.fl. 1989:7-8) 

 

Vidare så visar Erikssons m.fl. under en undersökning att medias rapporter helt vänder sig en 

publik av modersmålstalande svenskar där invandrare istället blir till i objekt i 

representationerna. Journalisterna besöker invandrarna, skriver om dem och beskriver dem 

och därtill förslag på hur invandrare bör åtgärdas. Med andra ord så formuleras rapporteringen 

massmedialt på ett sådant sätt att publiken får en känsla av att områdena är farliga och 

problematiska och som grund till det hänvisas det till statiska uppgifter 

(Ericsson m.fl. 1989:15). 
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2.4 Utanförskap  

 

”Unga människor från Rinkeby och Rosengård aktar sig för att tala om var de bor, när de 

söker jobb eller stiftar nya bekantskaper” (Brune, 1998:10). 

 

Etnologen Per-markku Ristilammi diskuterar utanförskap i förorterna. Han för en diskussion 

om hur mediers projicering har skapat ett utanförskap för unga människors hemtrakter och 

bostadsområden. I avhandlingen Rosengård och den svarta poesin diskuterar Ristilammi 

(1994) hur massmedierna bidragit till att skapa en negativ bild av bostadsområdet Rosengård i 

Malmö. I början var Rosengård en symbol för modernitet men kom sedan till att bli en 

symbol för utanförskap. Den mediala bilden handlar ofta om problem. Ristilammi menar att 

beskrivningarna av ett bostadsområde ger konsekvenser för människors liv i både positiv och 

negativ mening. Han diskuterar den mediala bilden av bostadsområdet som bygger på 

individualisering och dramatisering. I beskrivningarna lyfts det särskilda och enskilda fram 

som i sin tur skapar polariserade bilder av verkligheten där individen blir framställd som ond 

eller god, antingen gentemot andra människor eller mot en generaliserad struktur, det 

moderna konsumtionssamhället (Ristilammi, 1994:39-40). 

 

Ristilammi talar också om mentala och fysiska gränser i bostadsområdet.  Det finns osynliga 

gränser inom området som invånarna har lärt sig genom att röra sig i miljön. Platserna 

förknippas med händelser, d.v.s. rörelser i miljön. Vad som räknas som det egna området 

bestäms till en del av husens utseende. Det beror också på vilket kontaktnät man har. Det 

finns således flera olika nivåer: dels den fysiska miljön, dels den symboliska miljön vari 

begreppet Rosengård ingår. Den symboliska laddningen beror också på i vilket socialt 

sammanhang ordet Rosengård uttalas. Hembygden blir då inte bara en aspekt av 

Rosengårdsbornas självuppfattning utan också av andra människors uppfattning av 

Rosengård. Studierna visar att Rosengårdsborna i mötet med andra människor utanför 

Rosengård försvarar sitt boende. Människors självbild bestäms i stor utsträckning av 

omgivningen och om den hela tiden förhåller sig negativ blir det svårt att upprätthålla en 

positiv självbild. Tidigare forskning pekar också på att identiteten inte aktualiseras förrän man 

befinner sig under någon form av hot. Yttre faktorer tvingar individen att ta ställning till vem 

man är och på Rosengård skapade detta hot en klyvnad i förhållandet till bostadsområdet.  
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”Uppfattningen av sig själv som en sammansatt person hotades av den reduktion av 

identiteten som diskursen rosengård skapade. Invånarna blev därmed tvungna att försvara sitt 

boende och därigenom sin identitet” (ibid). 

 

Ungdomar i ’utsatta’ bostadsområden 
Ove Sernhede som är professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet har forskat om 

ungdomars levnadsvillkor och kulturella yttringar i förorter. Genom intervjuer med ungdomar 

från marginaliserande och stigmatiserade områden illustrerar han hur de i dessa utsatta 

områden har en begränsad kontakt med det omgivande samhället. Sernhede drar slutsatsen att 

en viktig aspekt för att bryta segregationsmönster i det svenska samhället är att skapa arenor 

där inte minst ungdomar blir synliggjorda. Han diskuterar hur medier och myndigheter alltför 

ofta kategoriskt hänför hela grupper av ungdomar till ’samhällets fiender’. Han menar att 

detta tillvägagångsätt förstärker det utanförskap och den vilsenhet som utgör bakgrunden till 

att dessa unga haft behov av att utveckla egna tillhörigheter och identiteter (SOU 2006:73, s. 

91 ff.). 

Vidare diskuterar Sernhede det svenska samhället som under 1990-talet genomgick en 

ekonomisk strukturomvandling när nya mönster av arbetslöshet, segregation, fattigdom, 

marginalisering och diskriminering växte fram. Denna samhällsutveckling har skapat nya 

förutsättningar för debatter, som i hög utsträckning jämställt ungdomsgrupper från 

miljonprogrammets betongförorter med gäng och gäng med kriminalitet.  

Sernhede menar att inom det närmaste har ungdomar med invandrarbakgrund som bor i ett 

’utsatt’ bostadsområde blir synonymt med något farligt. Han tar upp ett exempel genom att 

nämna Psykologen Stefan Sandström (2000:166) som menar att t.ex. ’mångkulturella 

förorter’ ”börjar se unga män som efter de amerikanska männens förebild, går omkring med 

tjocka guldkedjor om hals och handleder. Det är ett tydligt tecken på att de är kriminella, 

eftersom de inte på ett ärligt sätt skulle kunna tjäna ihop till sådana dyrbarheter”. Denna typ 

av skrivningar skapar föreställningar om att de invandrartäta förorterna mer eller mindre styrs 

av kriminella ligor, att man blir rånad om man besöker en sådan stadsdel, att alla ung män bär 

vapen osv. Unga från förorten, framför allt med utomeuropeisk bakgrund tenderar genom 

denna behandling att ’andrefieras’, dvs. de betraktas som främmande, annorlunda och utan 

egentlig anknytning eller relation till det svenska samhället (ibid).  
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2.5 Den mediala bilden av förorten 

Philip Lalander & Thomas Johansson har i boken ’Ungdomsgrupper – i teori och praktik’ 

skrivit om ungdomsforskning och tar i ett kapitel upp förortsbilden i medier.  
Bilden av svenska miljonprogramområden skapas genom en mängd artiklar, radio- och TV-

program. I svenska medier har förortsbilden ofta handlat om ungdomsgäng, sociala problem 

och under senare år kravaller. Med hänvisning till Bourdieu (1998) och Ristilammi (1994) 

förklarar Lalander & Johansson (2012) att medierna kan liknas vid en teater, som har med 

fragment från verkligheten. Man genomför urvalet och ”vinklingen” på ett sådant sätt att 

artiklarna och reportagen beskriver en annan verklighet än den de flesta svenskar lever i. 

Förorten skildras ofta som dramatisk, som något annorlunda. Medierna lyfter sällan fram det 

”vanliga” livet, utan tar istället fasta på dramatiken. (Lalander & Johansson, s. 192-193).  

 

Författaren Peter Birro och regissören Agneta Fagerström-Olssons tv-serie Hammarkullen tas 

också upp i boken. I tv-serien finns det som förväntas finnas med enligt myten om förorten. 

Allt från barnrika familjer till rysk maffia. Bilden av miljonprogramsområdet är i tv-serien 

stereotypifierad. Författarna frågar sig om inte Birro & Fagerström-Olsson bidrar till att föra 

vidare och förstärka de myter om miljonprogramsområdena som leder till fortsatt segregering. 

En boende i Hammarkullen vid namnet Eva Isaksson reagerade starkt på tv-serien. Hon blev 

orolig när hon såg inspelningen och menar att man valde att ha med de värsta miljöerna. Eva 

säger att de stökade till det ännu mer genom att bl.a. spraya nytt klotter på ställen där det inte 

fanns något klotter sedan tidigare. Evas barn informerade också henne om att inspelningen 

inte skulle äga rum bland trevåninghusområden utan bara vid stora höghus (ibid). 

 

Lalander & Johansson menar att dessa karaktärer och scener i programmet bygger på 

stereotyper om vad som finns i förorter. Många av de boende kände inte igen sig i detta och 

tyckte att tv-serien gav dåligt rykte åt området. Författarna menar att genom att välja 

höghusen och att vilja ha med ställen med mycket graffiti, så mycket att man till och med 

väljer att måla dit mer, tyder på att man vill förstärka och dramatisera bilden.  

 

”Tillsammans med andra bilder av förorten, till exempel de som produceras i dagspressen, 

skapas dock en bild av ett område som betraktas som mer eller mindre sann; det vill säga 

förorten blir den problematiska förorten där det Andra, till exempel andra ”konstiga” kulturer, 

kriminella ligor och ungdomsgäng – har sin hemvist” (ibid). 
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2.6 Sociala medier och medieaktivism 
Hos många ungdomar växer en känsla av att stå utanför de politiska processerna, att vara 

marginaliserade, och en upplevelse av att det inte går att förändra något genom att använda 

traditionella demokratiska kanaler. Ilskan och besvikelsen kanaliseras istället genom olika 

former av aktioner. (Lalander & Johansson, 2012). 

 

”Även om det är möjligt att iaktta ett minskat intresse för partipolitik, finns det mängder av 

andra alternativa kanaler som används för att uttrycka ett starkt politiskt och socialt 

engagemang” (ibid) 
 

En strävan efter ett demokratiskt samhälle, jämställdhet och rättvisa har fått många av gå ihop 

för att uppnå detta. Genom att använda sig av sociala medier har människor som levt under 

förtryck fått ut sitt budskap och med hjälp av människor utanför landets gränser kunnat 

påverka politik som lett till förändring.  

 

”Sociala medier har blivit en beteckning på platser på nätet där användarna levererar 

innehållet och kommunicerar med varandra” (Gripsrud, 2002:49) 

 

Med hjälp av verktyg som bloggar, olika sociala plattformar och liknande kan man nå ut till 

en stor massa människor, tack vare de nya medierna. Analoga medier så som tv och radio är 

oftast styrda medier. En del väljer därför att få sin röst hörd genom att använda sig av sociala 

medier.  Det kan också vara ett sätt att visa en ”rättvis” bild av något som inte anses vara rätt 

av andra människor. En del forskare hävdar att webben främjar för en ny kultur, mer 

deltagande och interaktion. Men en aktuell fråga är om aktivism och protester fungerar online. 

Kritiker hävdar att användare kan delta i sociala rörelser via sociala medier men bara klicka 

och posta, istället för att engagera sig fullt ut och vara på plats där det händer. Det gör att de 

blir passiva användare istället för aktiva medborgare. Detta är en typ av ’keyboard-activism’ 

då användare kan delta och klicka på olika knappar på nätet men inte göra mer än så (Van  

Laer and Van Aelst, s. 17-18, 2010). 
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3. TEORI 
 
I detta avsnitt presenteras de teorier som ligger till grund för studien. Avsnittet inleds med 

Stuart Halls teorier om gruppindelning och utanförskap. Det fortsätter sedan med temat 

Medieaktivism och teorier inom detta ämne. För att få förståelse för de behov ungdomar har 

när de använder sig utav medier har jag också valt att ha med Uses and gratification-teorin.  

 

3.1 Skillnader & Bilden av ’den andre’ 
Sociologen Stuart Hall skriver i boken ”Representation – Cultural representations and 

signifying practices” om teorier kring utanförskap och menar att vi behöver skillnad för att vi 

ska kunna skapa mening. Det är i dialog med den andre som mening skapas menar Hall. 		

Mening är också beroende av skillnad mellan motsatser. Genom att sätta något i motsats till 

det andra kan vi förstå dess betydelse. Hall berättar att vi vet vad det är att vara brittisk genom 

att vi kan markera att det inte är att vara fransk eller tysk (Hall 1997:234–235).  

 

”We know what it is to be ’Brittish’, not only because of certain national characteristics, but 

also because we can mark its ’difference’ from its ’others’ – ’Britishness’ is not-French, not-

American, not-German, not-Pakistani, not-Jamaican and so on” (Hall 1997:234 ff.). 

 

Ett annat exempel är färgen svart som kan förstås om det sätts i motsats till vitt. Däremot 

förekommer det enligt hall ofta en maktbalans vilket betyder att det alltid finns någon som har 

mer makt eller inflytande (ibid). 

Hall talar om skillnadsskapande i samband med kultur. Vi behöver tydliga skillnader för att 

kunna klassificera dem. I en kultur finns det alltid något som ses som annorlunda och 

avvikande, som ofta stigmatiseras av majoriteten.  Dock finns det en viss typ av makt i det 

annorlunda då det är förbjudet och detta i sin sur skapar en attraktion  

Hall tar också upp en förklaring som är psykoanalytisk och menar att ”den andre” är viktig för 

att människor ska skapa sitt ett eget jag. Det vill säga, vi skapar vår identitet i relation till 

andra individer (ibid).  

 

”The argument here is that the ’Other’ is fundamental to the consistution of the self, to us as 

subjetcs, and to sexual identity” (Hall, 1997:237). 
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Lalander & Johansson tar i sin bok upp sociologen Stuart Halls resonemang om att mening 

skapas genom både språk och bild. När det finns skillnader så skapas det också stereotyper 

som förekommer där makten är ojämlik (Hall, 1997:234).  

 

Stereotypifiering handlar om följande: 

 

• Att reproducera en grupps eller folks egenskaper till ett fåtal.  

• Att separera det normala och acceptabla från det onormala och oacceptabla. Processen 

handlar om att utesluta det som inte anses passa in, det som betraktas som annorlunda.  

• Att utöva makt genom att namnge, karakterisera och nervärdera det som upplevs som 

hotfullt (Lalander & Johansson, 2012:188).  

  

3.2 MEDIEAKTIVISM   
 
Tidigare hade de traditionella medierna stor makt. Människor såg på tv, lyssnade på radio, 

besökte biosalonger och läste böcker. Det var dessa medier som dominerade. Om människor 

under den perioden var ”konsumenter” och ”publik” går det att idag säga att vi nu är mer utav 

”deltagare” och ”användare” menar Lievrouw (2006:1 ff.).  Det förändrade medielandskapet 

har skapat stora möjligheter. Idag kan alla som har internetuppkoppling delta på olika kanaler. 

Genom att använda sig av sociala medier, forum, bloggar, fildelning och videouppladdning 

har människor fått möjligheten till att skapa, uttrycka sig, träffa nya människor och få sina 

röster hörda. Något som inte vara lika enkelt förr.  

De nya alternativa medierna har skapat stora förändringar eftersom människor nu fått en 

möjlighet till att påverka de traditionella medierna. De alternativa medierna är en källa till 

interaktion och kreativitet och skiljer sig från de traditionella medierna eftersom de är 

lättåtkomliga och ger människor möjligheten till att delta, skapa och kommunicera. Publiken 

har därigenom fått möjligheten till att bli användare (Lievrouw, 2006:115 ff.).  

 

Enligt Lievrouw finns det olika former av medieaktivism. Hon tar bland annat upp ”Mediated 

mobilization” som innebär att människor möts på nätet och strävar efter samma mål. Genom 

sociala medier som bl.a. Facebook eller bloggar kan de som delar samma intresse bilda 

grupper och arrangera träffar utanför nätet. Detta sker bl.a. via ”smart mobs”, som innebär att 

människor som sedan tidigare inte känner varandra, träffas och genom t.ex. dans eller 
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liknande framför sitt budskap. Deltagarna bildar en stor grupp och har som mål att förändra 

något. I grund och botten handlar det om ett missnöje. Man vill skapa en förändring och få sin 

röst hörd (Lievrouw, 2006:119). Med hjälp av internet och sociala medier har människor som 

har samma mål eller delar lika åsikter fått möjligheten till att träffas.  

 

”Culture jamming” är en annan form av medieaktivism där bilder från medieföretag omkodas 

med nya budskap och blir istället mer ironiska. Ett exempel kan vara rasistiska eller sexistiska 

bilder som görs om. Det är ett svar på det missnöje som riktas mot de traditionella medierna.  

Culture jamming innebär därmed att budskap från välkända företag görs om till något eget 

som i sin tur blir nya budskap. Dessa budskap kan handla om åsikter i form av kritik. En sorts 

konst där man genom att ”klippa ut och klistra in” utformar nya budskap. Det ses som 

ironiskt, lekfullt, humoristisk eller parodiskt. (Lievrouw 2006:117) 

Lievrouw tar även upp Indymedia, en form av medieaktivism vilken både upprätthåller och 

kritiserar traditionell journalistik. Även här går man emot maktfulla medier. Indymedia ses 

som en källa till interaktivitet och gemenskap och man vill här bryta ner skillnader mellan 

producenter och användare/mottagare. 

 

”Don’t hate the media – become the media” (Lievrouw 2006:119) 

 

Citatet kan förklaras genom att man istället för att se de traditionella medierna som hotfulla, 

använder man sig av nya medier för att förändra situationen. Alla ska få tillgång till att sprida 

och ändra information (Lievrouw, 2006:119). 

 

Internets utveckling bidrar till att skapa nya möjligheter, men också nya problem. Via nätet 

kan unga människor träffa likasinnade och utbyta viktiga erfarenheter. Kollektiv mobilisering 

kan också bidra till att stärka unga människor och bilda basen för ett motstånd mot olika 

former av förtryck. Å andra sidan kan till exempel pedofiler använda internet för att sprida 

pornografi för att träffa potentiella offer, och nynazister kan sprida sin propaganda och 

rekrytera nya medlemmar. Internet skapar möjligheter för kollektiv mobilisering - på gott och 

på ont. (Lalander & Johansson, 2012:102 ff.).     

 

”Trots att samvaron på nätet på ett sätt kan betraktas som fri och otvungen finns det regler och 

normer – vi befinner oss inte i ett laglöst land. Internet inspirerar till och tillåter mängder av 

gränsöverskridanden och sociala experiment. Dessa experiment äger dock rum inom ramen 
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för imaginära kollektiv, som har sina egna regler, normer och värdesystem. Individer kan, 

som i andra former av kollektiv, förlora sitt medlemskap och sina positioner. Samtidigt som 

det skapas oaser av frihet och otvungen växer det fram nya regelverk och normsystem” (ibid).  

 

3.3 USES & GRATIFCATION 
 

Medieforskare menar att fram till 1940-talet var medierna allsmäktiga och kunde injicera 

värderingar, attityder, tankesätt och handlingsätt direkt i huvudet på den försvarslösa 

publiken. Under perioden mellan 1940-talet till 1970-talet var den dominerande uppfattningen 

att medierna inte hade någon större inverkan på publiken. Den så kallade tvåstegshypotesen 

av Lazarszfeld m.fl. som innebär att mediernas inverkan antas gå via lokala opinionsbildare, 

var baserat på en studie som undersökte hur människor tog beslutet på hur de skulle rösta i det 

amerikanska presidentvalet 1940. Genom teorin kunde forskare se förhållandet mellan media 

och publik som på engelska kallas Uses and gratification-research, och kan på svenska 

översätts till användarforskning. Den tidigare huvudfrågan var ”Vad gör medierna med 

publiken?”. Uses and gratifications-teorin studerar istället vad publiken gör med medierna 

(Gripsrud, 2002:72). Här utgår man ifrån att individen använder massmedier för att 

tillfredsställa olika behov (Reimer, 1993:238). Teorin går ut på att söka psykologiska orsaker 

till mottagarens medieanvändande (Ekström & Larsson, 2010: 308).  

Människor har olika behov som de tillfredsställer genom att konsumera medier. Behoven som 

individerna har är informationsanvändande och förståelse för omvärlden och omgivningen. 

Även behov som handlar om avkoppling och att stänga ute problem, status och 

identitetsbehov som handlar om hur vi människor ser på oss själva i relation till andra 

människor (Katz et al, 1973:3). 

 

Katz m.fl. använde sig utav Uses and Gratifications- teorin när de gjorde en undersökning i 

Israel år 1979. Där tittade man på vilka psykologiska och sociala behov människor hade och 

hur dessa kunde tillfredsställdas. I denna studie deltog 1,500 personer och forskarna var 

intresserade av att undersöka hur massmedier kunde tillfredsställa olika typer av behov. 

Resultaten visade att bio och böcker användes som verklighetsflykt och för att koppla bort 

problem. Film och television användes som tidsfördriv. Att se på film och tv ihop med vänner 

och familj skapade också sammanhållning och solidaritet. Men nyhetstidningen var mest 

aktuell när det rörde sig om att delta i diskussioner och vara med i samtal om vad som sker i 
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världen. Tidningen användes alltså för att kunna delta i konversationer med andra och för att 

hålla sig informerad. Även när det handlade om politik och samhälle var det viktigaste mediet 

tidningen, sedan radio följt av tv-mediet. Nyhetstidningen var det mediet som uppfyllde flest 

behov (Katz et al, 1973:6-7). 

 

Teorin har blivit kritiserad bl.a. av receptionsforskare som intresserar sig för vad-frågan hos 

publiken och forskningen i sig handlar om mötet mellan text och läsare. Forskarna inom 

receptionsforskning menar att Uses and gratification-forskningen förbigår den viktiga frågan 

om vad, dvs. vilken mening, som publiken skapar vid medieanvändandet (Ekström och 

Larsson, 2010:308-309).   

Enligt Gripsrud är användandet av begreppet behov problematiskt i flera avseenden (Gripsrud, 

2002:82).  Behoven framställs som stabila oberoende av den historiska situationen och man 

tar bara hänsyn till individuella, psykologiska behov (ibid).  

En svaghet med denna teori kopplat till min undersökning kan vara att respondenterna inte 

alltid är helt medvetna om sina val och sin medieanvändning. Det kan uppstå problem för 

både respondenten och mig som forskare. Gripsrud menar att uses and gratification-

forskningen handlar om ett omedvetet själsliv som människor har och att de ganska ofta 

handlar på irrationella eller svårmotiverade sätt. Om man exempelvis säger något som 

kännetecknar en speciell generationsgrupp, kan det vara så att inte ens denna grupp kan 

förklara eller motivera allt som de gör, gillar, ogillar eller har lust med. Gripsrud menar att 

inom användarforskningen finns det en tendens att ställa frågor som forskare kanske inte 

själva skulle kunna ge några klara och trovärdiga svar på (Gripsund 2002:83). Jag är 

medveten om svagheterna men väljer trots kritiken att använda mig av teorin. Den är lämplig i 

min studie då jag anser att det är nödvändigt att studera människors medieanvändande med 

fokus på individerna själva.  
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4. METOD & MATERIAL 

I detta kapitel redogör jag för vilken metod som ligger till grund för arbetet. Valet av metod 

motiveras och jag beskriver hur jag gått till väga samt vilket urval jag gjort. Jag presenterar 

respondenterna och tar slutligen upp etiska aspekter och studiens validitet. 

4.1 Val av metod 

Eftersom syftet med denna studie var att undersöka ungdomars upplevelser och tankar kring 

den mediala bilden av förorten, var en kvalitativ forskningsintervju passande.  En kvalitativ 

undersökning kan göras i form av intervjuer för att samla in empiriskt material. 

Forskningsmetoden är lämplig när man vill få grepp om människors enskilda uppfattningar 

och erfarenheter (Ekström & Larsson 2010:54). Genom intervjuer kunde jag få en tydlig bild 

av intervjupersonernas egna uppfattningar och tankar. Jag valde att enbart utföra personliga 

intervjuer istället för gruppintervjuer med anledning till att undvika grupptryck och mobbing. 

Enligt Ekström & Larsson finns det i en grupp och risk för att någon p.g.a. grupptryck 

utelämnar vissa kanske känsliga aspekter eller överdriver för att göra intryck (Ekström & 

Larsson, 2010:85). Det finns även en risk till att en gruppmedlem inte kommer till tals under 

en gruppintervju. Jag bestämde mig därför för personliga intervjuer.  

Jag har använt mig av den semistrukturerade formen i utformningen av intervjufrågorna. 

Ekström och Larsson (2010) hävdar att i en semistrukturerad form är frågorna väldigt 

specificerade och konkret upplagda, samma frågor ställs alltså till alla respondenter. 

”Vid semistrukturerade intervjuer har intervjuaren fortfarande en färdig lista med ämnen som 

ska behandlas och frågor som ska besvaras. Intervjuaren är emellertid inställd på att vara 

flexibel när det gäller ämnenas ordningsföljd, och – vilket kanske ännu mer betecknande – att 

låta den intervjuade utveckla sina idéer och tala mer utförligt om de ämnen som intervjuaren 

tar upp” (Ekström & Larsson, 2010: 60).  

Det finns vissa svagheter med personlig intervju. Enligt Ekström & Larsson finns det en risk 

för att intervjuaren och intervjupersonen faller i en pseudovärld där de skapar en egen 

händelse. Det kan göra att samtalet och samvaron påverkar vad som sägs och därigenom leda 

till att den intervjuade säger något den annars inte skulle säga (Ekström & Larsson, 2010:66). 

Jag hade detta i åtanke och försökte vara så neutral som möjligt men samtidigt inte vara 

opersonlig. En annan svaghet är att det kan förekomma småprat under en intervju. 
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”Den intervjuade är ju införstådd med att bli intervjuad, förväntar sig en viss struktur 

och kan bli störd om det börjar likna vardagsprat i alltför stor utsträckning” (Ekström 

& Larsson, 2010:66). 

Jag var medveten om att detta kunde ske, men eftersom jag hade det i åtanke var det också 

lättare att styra intervjun så att intervjupersonen inte skulle bli störd.  

4.2  Tillvägagångssätt  

Vi var två personer som utförde intervjuerna eftersom att vi till en början skulle skriva 

examensarbetet ihop. I efterhand valde vi att skriva två enskilda uppsatser. Vi började med att 

förklara syftet med vårt arbete till intervjupersonerna och deras föräldrar. Eftersom att alla 

inte har fyllt 18 år så såg vi till att få föräldrarnas samtycke till deltagandet. Vi bad även om 

lov att få spela in samtalet. Intervjuerna ägde rum ute i Husby, vid en gård där det inte syntes 

till människor för att det skulle vara tyst runt om kring oss. För att kunna höra kunna ta del av 

allt och höra samma svar under intervjuerna bestämde vi oss för att vi båda två skulle sitta 

med. Därefter använde vi oss av transkribering som är en värdefull del av forskningen 

eftersom forskaren därigenom kommer i ”närkontakt” med data. Denscombe menar att 

transkriberingen väcker samtalet till liv igen (Denscombe, 2009: 260). Vi transkriberade 

materialet direkt efter intervjuerna. Ljudinspelningen hjälpte oss efter men även under 

intervjun då vi kunde lyssna istället för att behöva anteckna. 

Jag reflekterade kring min roll som forskare och hur det påverka respondenternas uttalande. 

Det jag var medveten om var att ungdomarna kunde ta tillfället i akt och berätta något som de 

ville förmedla vidare via mig. De kanske ville ta chansen att bevisa något genom mig. Istället 

för att svara ärligt på frågorna kan de finnas risk till att de valde att berätta det de vill få fram. 

Jag var medveten om risken. Däremot kan jag aldrig veta helt säkert om de talar sanning eller 

inte. Samtidigt är inte mitt syfte med denna studie att förmedla någon sanning. Jag presenterar 

respondenternas version av deras verklighet.  
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4.3 Urval 

Det finns flera sätt att göra urval på. Jag har använt mig av ett bekvämlighetsurval. Enligt 

Denscombe bygger urvalet på att forskaren väljer de första som finns till hands.  

”God forskning väljer inte sina studieobjekt med utgångspunkt i att de är enklast att nå, utan 

av speciella skäl som hänger samman med ämnet för forskningen och de krav som 

undersökningen ställer”(Denscombe, 2009). 

Jag befann mig på en plats jag inte är bosatta i vilket gjorde det svårare att få tag på 

intervjupersoner. För mig var det viktigaste att finna intervjupersoner som var ungdomar 

bosatta i Husby. Jag lyckades få tag på ungdomar i åldern 17-18 år. Jag valde att ha med sju 

intervjupersoner. ”Antalet styrs av att man ska få tillräckligt med bredd och variation i urvalet 

och att det samlade materialet blir tillräckligt mättat med information” (Ekström & Larsson, 

2010:63). Hade jag valt ett litet antal hade det varit svårt att kartlägga olika mönster och finna 

samband. Men för att kunna göra ingående tolkningar av intervjuerna valde jag att inte ha 

med för många heller. Jag kände att det blev det lagom med sju intervjuer. 

4.4 Intervjuguide 

Jag valde att börja intervjun med lättare bakgrundsfrågor som var respondenten är bosatt, 

ålder och sysselsättning för att göra respondenten avslappnad. När det kom till 

ordningsföljden var jag flexibel för att låta ungdomarna prata mycket och ge de en möjlighet 

till att utveckla sina idéer. Jag hade delat upp intervjun i två teman men var här också flexibel. 

Som intervjuare är det viktigt att vara förberedd på att respondenten kan komma in på andra 

teman. Det gäller det att vara följsam och lyhörd så att man bibehåller samtalskaraktären och 

inte avbryter han/hennes tal och tanke (Ekström och Larsson, 2010:66). 

4.5 Intervjupersoner 

Sara 18 år, är uppvuxen i Husby. Hon går på gymnasiet i grannorten Kista där hon studerar 

samhällsvetenskap. På fritiden tränar hon basket som hon har spelat under en stor del av sitt 

liv. 
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Jon 18 år, är bosatt i Husby och är granne med respondenten Sara. Han läser också 

samhällsvetenskap på gymnasiet i Kista. Jon tycker om att umgås med sina vänner och brukar 

inte röra sig utanför förortens gränser. På fritiden tycker han om att spela fotboll med 

vännerna.  

Martina 18 år, är bosatt i Husby med sin familj och hon går på samma gymnasium som Jon 

och Sara. På fritiden umgås hon med sina grannar och kusiner som bor i närheten.  

Kim 17 år, är från Husby och har växt upp där. Han går också på gymnasiet och studerar 

samhällsvetenskap. På fritiden umgås han med sina vänner.  

Nadia 18 år, är född och uppvuxen i Husby och studerar på ett gymnasium i Kista, precis som 

några andra av respondenterna. Hon är sportintresserad och brinner för basket.  

Aron 18 år, är från Husby där han har bott hela sitt liv. Han läser naturvetenskap på ett 

gymnasium utanför Husby. På fritiden tycker han om att umgås med vännerna från hans 

bostadsområde. Aron har ett stort intresse för politik och gillar att engagera sig i 

samhällsfrågor.    

Daniel 18 år, har bott i Husby sen han var 5 år gammal. Han bor med sin familj och går på ett 

gymnasium utanför Husby. På fritiden spenderar han mycket tid på fritidsgården som ligger 

nära hans hem.  

4.6 Etiska aspekter 

Samhällsforskare ska vara etiska. En etisk forskning kännetecknas enligt Denscombe (2009) 

av att deltagare måste göra det frivilligt. Jag var därför noggrann med att förklara för 

ungdomarna vad det innebär att delta i undersökningen. Eftersom att alla inte heller hade fyllt 

18 år ännu så såg jag till att få föräldrarnas samtycke till deltagandet. Jag var också noga med 

att informera respondenterna om att de skulle vara helt anonyma, eftersom jag enligt de etiska 

principerna måste skapa ett förtroende mellan respondenterna och intervjuare. Eftersom det 

kan vara ett känsligt ämne var det viktigt för mig att undvika att deltagaren lider skada genom 

att medverka i forskningsprojektet. Jag arbetade också på ett ärligt sätt som respekterade 

deltagarnas integritet. Det är en något som är viktigt och förväntas av forskare (Ekström & 

Larsson, 2010: 193). Jag har bytt namn på respondenterna eftersom de ska vara anonyma med 

anledning av etiska skäl. 
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4.7 Validitet  

”Validitet handlar om i vilken utsträckning forskningsdata och metoderna för att erhålla data 

anses exakta, riktiga och träffsäkra” (Denscombe, 2009: 425). 

För att undersökningen ska få en hög validitet, är det viktigt att man verkligen studerar det 

man avsett samt angivit att undersöka och att man säkerställer att man bearbetar materialet på 

ett forskningsmässigt korrekt sätt. I grunden bygger hållbarheten på valet av forskningsmetod 

(Ekström & Larsson 2010:76-77). För att en undersökning ska bli bra krävs ett genomtänkt 

urval, relevanta frågeställningar ett fullödigt material och god analys (Ekström och Larsson, 

2010:77). När det kommer till forskningsmetoden för att skaffa fram data inriktar sig 

validiteten på frågan: ”Mäter vi begreppets lämpliga indikatorer och får vi exakta resultat?” 

(Denscombe, 2009:425). Jag anser att jag har använt mig av en forskningsmetod som gynnat 

och hjälpt mig att få svar på mina frågeställningar. Urvalet tyckte jag var lagom. För att få 

utförliga och fylliga svar var jag väl förberedd och lyssnade noga på respondenterna. Enligt 

Ekström & Larsson (2010) är det A och O att lyssna i intervjuundersökningar (Ekström & 

Larsson, 2010:67). Jag fick bra information som jag sedan kunde analysera och utifrån det dra 

slutsatser. Jag hade också tydliga och relevanta frågeställningar som gjorde det lätt att besvara 

de. Slutligen kunde jag göra en bra analys tack vare allt detta. Därför bedömer jag min 

validitet som hög. 
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5. RESULTAT & ANALYS 
 
I detta kapitel redogör jag för vad respondenterna har givit uttryck åt under intervjuerna. 

För att underlätta undersökningen och samtidigt göra det lättare för läsaren har jag precis som 

i tidigare kapitel, valt att dela in materialet i två teman. Utanförskap och medieaktivism är de 

teman som ligger till grund för undersökningen. Genom att använda mig av två teman kunde 

jag se tydliga mönster i respondenternas uttalanden. Detta kapitel inleds med temat 

utanförskap där jag väljer att presentera respondenternas tankar och upplevelser om 

upploppen och hur detta leder till ett utanförskap. Kapitlet avslutas med medieaktivism som 

handlar om ungdomarnas engagemang på sociala medier men också vilka behov som blir 

tillfredsställda i samband med detta. 

 

5.1 UTANFÖRSKAP 

När jag ställer frågan om vad upploppen berodde på berättar samtliga respondenter om 

skottlossningen. Det började med kravaller men det verkar ha funnits ett missnöje under en 

längre tid. Jag frågade respondenterna vad de tyckte om kravaller och samtliga svarade att de 

håller avstånd till det. Jag fick liknande svar och de handlade om att respondenterna inte såg 

kravallerna som en lösning. Nadia beskriver att hon inte hörde hemma bland allt stök och att 

hon var utsatt för risker i och med att polisen befann sig i närheten hela tiden.  

”Jag kände att det var absolut inget för mig och att det innebar också en stor risk liksom för 

mig de sprang ju runt med polishundar, SÄPO” (Nadia, 18 år)   

När jag frågar Martina vad hon tror att upploppen berodde på, berättar hon att det är mer än 

bara skottlossningen.  

”Det berodde ju den här mannen, eller från första början, i grund och botten ligger det på att 

poliserna inte har en bra relation till ungdomarna här i husby och det har hänt en massa 

saker såhär de emellan jag tror att det berodde på det.”(Martina 18 år). 

Sara berättar för mig att många såg skottlossningen som en anledning till upplopp men att 

kravallerna berodde på ett missnöje av politikerna och maktmissbruk. Samtliga respondenter 

uttrycker sig liknande. Tidigare forskning pekar på att upplopp kan bero på sysslolöshet, 

spänning och ett missnöje med polisen (Msb, 2011a). 
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Mina resultat visar att det finns ett missnöje med polisen, enligt ungdomarna. Daniel berättar 

för mig att han var ute med kompisar under upploppen. Han säger att han var på plats men 

deltog inte. Han känner ingen delaktighet i upploppen. Han betonar starkt att Husby är hans 

hem.  

”Jag förstår inte varför jag skulle känna mig otrygg, Husby är mitt hem. Jag känner nästan 

alla här. Ingen vill mig illa. Jag var ute med mina kompisar under upploppen. (Daniel 18år).   

Detta visar att mediernas traditionella beskrivning av Husby som bostadsområde kan vara 

felaktig när de skriver att det är ett otryggt område. Att de boende säger att det otrygga i 

Husby är p.g.a. poliserna, inte personerna som är boende är intressant då medierna målat upp 

att den otrygga atmosfären utgörs av ungdomarna själva. Nedan följer ett tydligt exempel. 

”Till en början befann jag mig ute, tills att det börja urarta sig, för då började jag gå hem, 

jag gick hem då. När det spreds sig så gick jag” (Nadia 18 år) 

Nadia var inte tillräckligt länge på plats för att ha en fullt utvecklad egen berättelsebild innan 

hon tog del av bilderna via de traditionella medierna. Därför kan hon ha fått en sämre och 

överdriven bild som gjort henne otrygg. Nadia säger att hon gått hem när kravallerna 

utökades och det visar på att hon kände sig otrygg. Hon beskriver en känsla av oro och rädsla 

och berättar för mig att hon vägrade ta del av upploppen.  

”Medierna, alltså de vet inte allt det vi vet. Det är vi här i Husby som vet sanningen. Vi var 

här hela tiden när det hände och det var vi ungdomar i Husby som såg allt med våra egna 

ögon. De e inte som det ser ut i tidningen och på tv” (Sara, 18 år) 

Det som de traditionella medierna förmedlade stämde inte och det stoppade inte henne för att 

gå ut under kravallerna. De boendes sanning står i konflikt med allmänhetens sanning. Svaret 

nedan fick jag när jag frågade Martina om hon tyckte att Husby var en otrygg plats. 

 

”Man kunde gå ut. Man kunde gå till affärer och köpa vad man ville de andra dagarna i alla 

fall det var inget problem sådär”(Martina 18 år) 

Hon berättar att i de traditionella medierna beskrivs situationen som otrygg och att man inte 

kan gå ut. Martina betonar att media har fel. Hon kände sig inte otrygg då det var möjligt att 

leva som vanligt. Vidare beskriver hon att det var människor ute i Husby hela tiden utan att de 
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verkade vara rädda överhuvudtaget. Martina fortsätter att berätta att hon aldrig känt sig otrygg 

i Husby oavsett om det har varit kravaller där eller inte. Enligt henne är Husby ett tryggt 

område för ungdomarna, vilket hon vet bäst anser hon då hon är på plats dagligen.  

”Det var svårt och vända hem. För att gick man förbi så var man misstänkt (Aron 18 år). 

Aron säger att det var svårt att ta sig hem ifall han var tvungen att gå förbi poliserna. Han 

berättar med andra ord att han kände sig rädd och otrygg i Husby. Han kände sig som en 

kriminell trots att inte var involverad i upploppen berättar han. Den traditionella bilden i 

media var en bild som fick en av intervjupersonerna att känna sig otrygg när hon först hörde 

om upploppen i traditionell media. Det hade en stor påverkan på just henne, medan de som 

faktiskt var på plats inte alls kände så. Som Ericsson m.fl. menar har massmedia har en 

väsentlig roll i att skapa föreställningarna om otrygga miljöer (Ericsson m.fl. 1989:7).  Det 

finns en berättelsebild i de traditionella medierna men det finns också en berättelsebild som 

ungdomarna såg när de faktiskt var på plats.  

Utanför landets gränser 

Förorten Husby blir representerad negativt i de traditionella medierna. Bilar brinner, 

vandalisering sker och ungdomar hamnar i fokus. Samtliga respondenter kunde bekräfta att 

det var just denna bild som spreds på nyheterna under kravallerna i Husby 2013. De tyckte 

däremot att det var en överdriven bild och att det fick Husby att se ut som en otrygg plats, 

vilket de inte håller med om. Bilden i de traditionella medierna stämmer således inte överens 

med det de själva upplevde när de var på plats. En av respondenterna menar att andra utanför 

Sverige fått en uppfattning om Husby som inte fanns tidigare. Husby har blivit känt, men inte 

som hennes bostadsområde där hon har sitt hem utan som en förort med mycket dåligt rykte. 

Samtliga respondenter berättar att framställningen av den felaktiga bilden har gjort att de 

känner sig utanför. Jag kopplar detta till Ericsson m.fl. beskrivning om hur mediernas 

tolkning samt beskrivning av verkligheten påverkar hur de som bor i miljonprogramsområden 

ser på sig själva och området som de bor i (Ericsson m.fl.1989:7-8).  Respondenterna känner 

ett stort missnöje för vad medierna hade målat upp och sättet förorten blivit representerad. Det 

finns en negativ bild som beskriver Husby som en farlig plats och det stämmer inte alls 

överens med ungdomarnas egen verklighet. I massmedierna ses områdena som farliga. 

Representationen som skapar ett farligt Husby underbygger missnöje hos ungdomarna.  
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”Jag var i Danmark under upploppen men mina vänner sa det till mig men jag kunde också 

se det på tv och i tidningarna. Det var ingen bra bild av Husby i medierna”(Jon 18år). 

Jon förklarar att han fick informationen både via vänner men också via massmedier under sin 

resa till Danmark. Spridningen av nyheten var alltså global. Jon berättar att han kände 

missnöje över att Husby representerades på ett negativt sätt. Nu har andra utanför Sverige fått 

en uppfattning om Husby som inte fanns tidigare. Husby har blivit känt, men inte som hans 

bostadsområde där han har sitt hem utan som en förort med ett dåligt rykte. Han menar att 

spridningen lett till att Husby uppfattas som en besvärlig förort globalt.   

Den negativa bilden av Husby  

Under intervjuerna speglades en upprördhet och frustration hos respondenterna.  

”Ja, det är en negativ bild man får av husby nu.” (Daniel 18 år) 

Daniel berättar att han inte tycker att bilden som visades i media stämmer överens med det 

han själv upplevde. Han beskriver hur man i de traditionella medierna bara kunde se vad 

ungdomarna gjorde. Han menar att det var mest fokus på ungdomarnas våld istället för 

polisernas. Martina tycker inte att medierna visar en rättvis bild, hon menar att det var vinklat 

och att det såg värre ut än vad det egentligen var. Samtliga respondenter anser att bilden som 

visades i media inte stämmer överens med det de själva upplevde. Flera respondenter menar 

att det var vinklat och att det såg värre ut än vad det egentligen var. Missnöjet är tydligt hos 

respondenterna och de tycker att representationen av Husby är felaktig.  

 

”Någon hade spelat in en video där 7 killar hoppade på en polis. Den tror jag gav oss 

ungdomar i Husby en dålig bild, jag tror också saker som skrevs, vissa poliser har blivit 

skadade, det fick ungdomarna att uppfattas på ett sämre sätt.”(Martina 18 år). 

Martina berättar hur hon förlorat förtroende för journalister. Hon anser att mycket av det som 

visades via de olika mediekanalerna var för att måla upp ungdomarna på ett negativt sätt.  Jag 

kopplar detta till min tidigare forskning där jag tar upp ”invandrare i förorten” och det 

annorlundaskap som begreppet är laddat med. Invandrare blir till i objekt i representationerna. 

Journalisterna beskrivning av förorten ger publiken en känsla av att områdena är farliga och 

problematiska (Ericsson  m.fl. 1989:15).  
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Ove Sernhede diskuterar hur medier och myndigheter alltför ofta kategoriskt hänför hela 

grupper av ungdomar till ’samhällets fiender’. Han menar att detta tillvägagångsätt förstärker 

det utanförskap och den vilsenhet som utgör bakgrunden till att dessa unga haft behov av att 

utveckla egna tillhörigheter och identiteter (SOU 2006:73, s. 91 ff.). Den negativa 

uppfattningen om Husby leder till att det uppstår ett behov hos ungdomarna att ständigt 

förklara för utomstående vem man är och hur det verkligen är att leva i en förort. Det är i sin 

tur detta behov som visar att en bostadsort kan påverka identitetsskapande hos ungdomar 

eftersom de agerar utifrån områdets rykte. Den negativa medieframställningen av Husby och 

förortens negativa rykte gör att ungdomarna har behovet av att visa andra en mer rättvis bild.  

”Det är jobbigt ibland när man pratar med någon som aldrig varit här. Men så har de hört allt 

om husby och så klart bara negativt. Då måste man förklara att Husby är bra och det är inte så 

farligt här” (Kim, 17 år) 

Jag finner ett samband med Ristilammis resonemang om utanförskap och dess konsekvenser, 

vilket går att koppla till respondentens uttalande. Enligt Ristilammi kan beskrivningarna av ett 

bostadsområde ge konsekvenser för människors liv. Det kan vare både positiva och negativa 

konsekvenser beroende på sammanhang (Ristilammi, 1994:39). Mina resultat visar att de 

traditionella mediernas framställning av bostadsområdet Husby gett negativa konsekvenser. 

Ungdomarna blir till offer här eftersom de blir tvungna att försvara sig själva och sin 

bostadsort när de rör sig utanför Husbys gränser. Detta går också att koppla till 

stereotypifieringen som Stuart Hall (1997) skriver om eftersom det bl.a. handlar om att 

separera det normala och acceptabla från det onormala och oacceptabla. Man utesluter det 

som inte anses passa in, det som betraktas som annorlunda. Den orättvisa bilden har lett till att 

ungdomarna men även de övriga bosatta i förorten har blivit klassade som utstötta och 

avvikande från hela det övriga samhället genom att belysa de skillnaderna som finns mellan 

de bosatta i området och dem utanför.  

 

”Vi” och ”dem” 
I samtliga intervjuer talar respondenterna om utanförskapet. De använder sig även här av ”vi” 

och ”dem” när de talar om människor i Husby och i områden utanför förortens gränser Daniel 

berättar att vissa av hans klasskamrater är oroliga för honom, eftersom att han bor i Husby. 

Han beskriver det som en kamp, att övertyga de om att det inte är så farligt som det målats 

upp.  
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”Jag går i en skola utanför husby människor har fått en helt annan bild av husby och oss som 

bor här”.  

(Daniel 18 år). 

Daniel förklarar också att han känner sig annorlunda i förhållande till andra i hans klass som 

kommer från lugna områden. Även om de går i samma klass, läser samma program och är lika 

gamla, är det skillnad mellan dem. Detta är ett exempel på det skillnadsskapande som Stuart 

Hall talar om och kan relateras i analysen. ’Den andre’ framställs som avvikande till det 

normala och blir stigmatiserat av majoriteten. När Daniel nämnde att hans klasskompisar var 

oroliga för honom, visar det att den mediala framställningen av förortsborna bidrar till att få 

de att se ut som farliga för människor utanför Husby. Den negativa bilden av förorten bidrar 

till annorlundahetsskapande och bildar ett tydligt ”vi och dem” (Hall, 1997:236). Det går även 

att koppla Stuart Halls resonemang om motsatser. Enligt Hall kan vi skapa förståelse för 

något genom att sätta något i motsats till det andra. Ett tydligt exempel är hur förortsborna ser 

på sig själva i förhållande till invånare på områden är lugna och som inte blir beskrivna på 

samma sätt i medier. Den som har makten, i detta fall traditionella medierna har också makten 

att framställa förorten och de boende på ett visst sätt. Det handlar här om vad tidigare 

forskning visar - att utöva makt genom att namnge, karakterisera och nervärdera det som 

upplevs som hotfullt (Lalander & Johansson, 2012:188).   

Fler respondenter beskriver hur det upplever en känsla av utanförskap när de befinner sig på 

andra områden utanför Husby. Särskilt områden som inte har ett dåligt rykte eller klassas som 

problematiska. Detta kan kopplas till ”andrafiering” som Ove Sernhedes diskuterar. Genom 

andrafiering betraktas ungdomarna som främmande och annorlunda (SOU 2006:73, s.96). 

Detta skapar problem för husbyborna i mötet med människor utanför förorten. Resultatet blir 

en växande känsla av annorlundahet och utanförskap.  

Det visar sig i denna studie har funnits ett missnöje sedan långt tillbaka. Den negativa bilden 

har en påverkan på individerna i samhället. När individer beskrivs på ett negativt sätt kan det 

leda till utanförskap och synen på de själva kan förändras. Det påverkar inte bara individerna 

som känner sig berörda utav beskrivningen om de, utan även andra utomstående som får en 

bild utifrån det de hört och läst om via de traditionella medierna. En respondent har en även 

en optimistisk syn på händelsen. Hon menar att om man uppmärksammar förorten kan det å 

andra sidan också leda till att man tar tag i problemen som finns där.  
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5.2 MEDIEAKTIVISM  

Felaktig bild i medierna 

Det finns en skillnad mellan berättelsebilden i traditionella medierna och den som kommer 

direkt från ungdomarna. Ett exempel på hur förorten blir framställd på ett vis som är felaktigt 

enligt de boende tas upp av Kim. Han säger att Aftonbladet informerade om en händelse som 

inte stämde överens med verkligheten eftersom han själv var på plats just då. Han förtydligar 

att det är hans verklighet, han var på plats, inte medierna. Kim uttrycker sig på följande vis;  

”En utav gångerna såg jag på aftonbladet, jag tror det var aftonbladet. Då la de upp en bild 

där det står kaotiskt i husby, men när jag själv var ute så såg jag att det inte var sådär.” (Kim 

17år). 

Enligt Kim har Aftonbladet dramatiserat en händelse och visat en bild som inte stämmer 

överens med hans version. Enligt ungdomarna har media framfört en förvrängd och orättvis 

bild av förorten Husby och dess kravaller. Ett tydligt exempel är följande svar jag får från Jon 

när vi talar om de traditionella medierna. 

 

”I medierna är Husby fullt att ungdomar som kastar sten, bränner bilar och förstör i 

området. De visar en sida som är sann men det är inte hela sanningen. De har valt att liksom 

ta det som är de värsta som de lyckats fångat på film. Men bara för att vissa personer valde 

att göra det kaotiskt betyder det inte att alla vi som bor här är så.” (Jon 18 år) 

 

Tidigare forskning som beskrivs i avsnittet om ’den mediala bilden av förorten’ har likheter 

med förklaringen av tv- serien Hammarkullen. I de traditionella medierna visas det som 

förväntas finnas med enligt myten av förorten; stenkastning, brinnande bilar och 

vandalisering. Det verkar även här finns en bild i medierna som inte stämmer helt och hållet 

av hur det såg ut i Husby under kravallerna.  

Missnöjet bidrar till att ungdomarna vill visa sin ”egen sanning” och det är därför som det är 

viktigt för ungdomarna att sprida sin egen information vidare. När man ställer de traditionella 

mediernas rapportering i relation till informationen via sociala medier uppstår det en stor 

skillnad. Via sociala medier uttrycker och förmedlar husbyborna det de själva bevittnat.  
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Respondenterna talade om sociala medier som Facebook och Instagram och att det delades 

videoklipp där. Spridningen var omfattande och debatter uppstod. Det kan kopplas till 

Lievrouw’s resonemang om hur en sådan typ av spridning hotar de traditionella medierna och 

deras kontroll över dess innehåll (Lievrouw 2006:115–117). Resultaten visar att det är en 

motreaktion mot de traditionella medierna. 

”Jag märkte faktiskt att det spreds bilder på kravallerna. Det pågick inte bara en gång, så att 

man såg att bilder spreds sig på instagram och facebook. Folk började argumentera kring 

polisernas agerande och allt möjligt så att det spred ju sig och blev väldigt stort faktiskt 

speciellt inom facebook och instagram.”(Jon 18år). 

Jon berättar att spridningen av bilderna på kravallerna skedde via sociala medier. Bilderna 

öppnade upp för diskussion särskilt inom Instagram och Facebook. Både Nadia och Jon 

påpekar mediernas centrala roll i spridningen av upploppen. Båda är medvetna om följderna 

av spridningen.  

Aron berättar att han inte använder sig av Facebook eller Instagram och därmed har han inte 

sett delade bilder eller videoklipp. Han fortsätter med att berätta att han såg andra filma och 

fotografera men själv inget kände något behov av att göra det. Han tyckte inte att det var 

nödvändigt eftersom han var på plats och bevittnade allt som hände IRL istället. Aron tror att 

de personer som valde att filma och fotografera och som sen spred detta i sociala medier 

gjorde det för att det gav någon form av status inom ungdomsgruppen.  

 

”De vill visa att de var där på plats, att de e tuffa” (Aron, 18 år) 

 

Jag valde därför att gå djupare inom på detta ämne under intervjuerna med respondenterna 

och kunde därefter dra värdefulla slutsatser. Jag finner ett samband med tidigare forskning 

som pekat på ett behov av synliggörande och social status (Msb, 2011a) utifrån svaren jag 

fick. Det bildas ett behov där man vill markera en social ställning eller också utveckla en bild 

i förhållande till sig själv och till andra som deltar i händelserna. Gripsrud  (2002) menar att 

medierna bidrar till att definiera världens omkring oss och på så vis definiera vilka vi är. De 

visar på flera sätt att förstå världen vi levet i, och olika sätt att framställa den genom bild, ljud 

och skrift. Som mottagare av allt medieinnehåll tvingas vi bilda oss någon slags uppfattning 

om var vi själva står, vika vi är, vilka vi vill vara eller bli – och vilka vi under alla 

omständigheter inte vill vara eller bli. En sådan sammansatt självuppfattning brukar kallas 
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identitet (Gripsrud, 2002:20).  Det som Aron nämnt ovan kopplar jag till Gripsruds förklaring 

om identitet och jag kan också här finna samband kring identitetsbehovet inom Uses & 

Gradification-teorin. Enligt Gripsrud betraktas publiken som självständigt tänkande och 

handlande individer. Genom att använda sig av olika medier tillfredsställer man sina behov av 

information, underhållning, självbekräftelse och social tillhörighet (Gripsrud, 2002:72). Att 

publicera och dela information om kravallerna på sociala medier handlar inte enbart om att 

visa en rättvis bild, som jag trodde från början. 

Medierna blir en offentlig plats där ungdomar kan visa upp sig. Att finnas med i medier blir 

också ett sätt att ”bli någon”, att få en självbild och identitet (Msb, 2011a). 

Resultaten visar tydligt att det finns ett identitetsbehov hos ungdomarna. Man vill visa att man 

är någon genom att vara delaktig och nå en viss status inom ungdomsgruppen. Att posta 

inlägg, bilder eller videoklipp på exempelvis Facebook visar att man var på plats under 

upploppen och på så vis blir man ”någon”. Däremot var det ingen av respondenterna som 

beskrev sig själv som just sådan. Istället beskrev de andra ungdomar som agerade på detta vis 

i sociala medier.  

 
En form av ’Keyboard activism’ 
 
”Jag såg mycket bilder på speciellt Facebook. Många delade andras bilder på upploppen” 

(Martina 18 år). 

 

Jag la märke till att flera respondenter hade liknande förklarningar till sitt användande av 

sociala medier. De beskrev sig själva till en början som mindre aktiva. Därför valde jag att 

ställa ytterligare frågor kring detta ämne för att finna en förklaring.  

”Jag är inte så aktiv på facebook, alltså jag går in där då och då men jag brukar inte dela så 

mycket videoklipp och statusar” (Kim, 17år). 

”Jag lägger typ aldrig upp saker på Facebook och Instagram. Det där är inte riktigt min grej. 

Men jag brukade kommentera och gilla när jag såg att det handlade om Husby och kravallerna 

om någon jag kände uppdaterade en status eller om jag såg någon bild eller video” (Sara, 18 

år) 

Att dela inlägg visar sig vara vanligt förekommande bland respondenterna. En intressant 

aspekt jag finner i samband med detta är Van  Laer and Van Aelst resonemang om ’keyboard 
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activism’ som handlar om att användarna exempelvis delar något online men inte gör något 

mer än det (Van  Laer and Van Aelst, s. 17-18, 2010). Dela-funktion är väldigt enkel på 

exempelvis Facebook. Genom ett klick delas ett inlägg på direkten. På så sätt blir det lätt för 

användaren att framstå som aktiv och engagerad, men det behöver inte betyda att det är så i 

själva verket. Mina resultat visar därför att det kan röra sig om just ’keyboard activism’.  

Utifrån mina resultat kunde jag också dra slutsatsen att Husbyborna producerade ett eget 

material för att visa sin egen bild och sin version av verkligheten. En av respondenterna 

berättar att vissa publicerade det mesta på Facebook medan andra hellre visade sitt material 

för personer IRL. Alltså finns det en differentiering av hur man använder sociala medier. Det 

visar sig också att man filmar för att bevisa sin version vilket visar att det här finns en typ av 

medieaktivism. Detta går att koppla till Leivrouws teorier om ”Mediated Mobilization” då 

människor som strävar efter samma mål möts via sociala medier. Det handlar om ett missnöje 

och man vill därigenom skapa en förändring och göra sina röster hörda (Lieveouw, 

2006:119).  

Denna typ av medieaktivism har likheter med begreppet Culture jamming som också tas upp 

av Lievrouw. Man vill här förmedla ett missnöje mot de traditionella medierna. Sociala 

medier är en viktig plattform för ungdomarna där de delar och visar sin egen verklighet. Där 

kan de dela med sig av sin historia och de kan få sina röster hörda. Culture jamming skiljer 

sig dock lite ifrån ungdomarnas uttalanden eftersom att de inte beskriver att bilderna har 

gjorts om till något ironiskt.  

När jag ställde frågor som rörde sig om medieaktivism var jag intresserad av att ta reda på hur 

ungdomarna i husby arrangerade träffar utanför nätet. Mycket av det som hände spred sig 

verbalt från mun till mun enligt respondenterna. Nadia berättar att hon fick information om 

upploppet genom en vän. Hon säger att det spred sig som en löpeld och det var inget hon såg 

på sociala medier.  

”Det spreds sig. Det var ett rykte som spred sig och det här ryktet lyckades eller kom till mig 

och mina vänner liksom.”( Nadia, 18 år). 

Vinklade medier 

Medierna har en tendens att ta fasta på dramatiken istället för att visa en ”vanlig bild”. Med 

hänvisning till Bourdieu (1998) och Ristilammi (1994) förklarar Lalander & Johansson 

(2012) att medierna kan liknas vid en teater, som har med fragment från verkligheten men 
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genomför urvalet och ”vinklingen” på ett sådant sätt att artiklarna och reportagen beskriver en 

annan verklighet än den de flesta svenskar lever i (Lalander & Johansson 2012:193). Ett 

tydligt exempel beskrivs av Sara. Hon är missnöjd över representationen av Husby och hon 

anser att de vinklar nyhetsrapportering enbart för sin egen vinst, vilket syftar på att 

journalisterna helt enkelt vill ha bra scoop. Hon menar att bilden som visades i de traditionella 

medierna var orättvis och att de valde sidor att de plocka ihop olika bitar.  

”Alltså de plockade ihop bitar jag vet det, för allt hängde inte ihop och jag tror att det är för 

att överdriva bilden och att det ska se farligt ut, men så var det faktiskt inte” (Sara, 18 år) 

Nadia anser att medierna har svikit henne och att hon förlorat förtroendet för medierna. Hon 

berättar att medierna enbart visar det som det gynnar journalisterna själva.  

”De överdrev själva situationen. Det var inte så farligt som det såg ut. De fick husby att se ut 

som rent helvete men det var inte det.” (Nadia 18 år). 

Sara säger att det blivit något bra utav kravallerna också. Kravallerna har visat att det finns 

personer som verkligen vill påverka för att det ska bli en förändring. Hon är väldigt stolt över 

de boende i Husby som stod upp för sin förort. Hon berättar om engagemanget hos de boende 

och att många vuxna tog ställning och försökte stoppa ungdomarna. Hon fortsätter med att 

berätta om ungdomsorganisationens Megafonens engagemang och hur de arbetade mot de 

traditionella medierna. Sara berättar om att de traditionella medierna hade rapporterat fel 

kring en situation som en invånare i Husby själv hade spelat in för att motbevisa vad 

medierna visade/sade. Även här blir medieaktivismen aktuell.  

”Vi i förorten, politikerna hör inte vår röst. Medierna utnyttjar sin makt. Jag hade velat vara 

med för att förändra och få vår röst hörd.” (Jon 18år). 

Jon berättade för oss att han hade velat vara där under kravallerna för att kunna vara med och 

göra en skillnad i Husby. Han kände att han hade mycket att bidra med. Han berättade för oss 

att om han hade fått vara kvar i Husby under kravallerna så skulle han ha spelat in allt för att 

ge en rättvis bild till omvärlden. Han förklarade att han skulle gjort det via Facebook och 

Youtube.  

”När jag kom upp för rulltrappan vid tempo så såg jag massa människor stod samlade och 

grilla korv. De står och har som en fest eller vad ska man säga. De bjuder på korv. De har 

högtalare, mikrofoner, några husbybor står och sjunger och alla har kul tillsammans (Sara).  
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Citatet ovan liknar Lievrouws beskrivningen av ”Mediated mobilization” där man via ”smart 

mobs” träffas och genom t.ex. dans eller liknande framför sitt budskap. Jag var därför 

intresserad av att ta reda på om detta möte som beskrivs ovan skedde via ”smart mobs”. Jag 

var också var informerad om att många ungdomar var på plats ute i Husby under 

oroligheterna vilket gjorde att jag undersökte om detta skedde under upploppen i Husby. Det 

visade sig inte vara så. Det var mycket som skedde verbalt från mun till mun när det handlade 

om att arrangera träffar.  

 
Sociala medier & dold medieaktivism 
Resultaten visar att det fanns ett stort engagemang från ungdomarnas sida men det är något de 

själva inte var särskilt medvetna om. Att vara aktiv på sociala medier, exempelvis Facebook 

behöver inte alltid handla om att enbart behöva publicera ett innehåll. Att använda sig av 

gilla-funktionen och dela eller kommentera inlägg, bilder och videoklipp gör en också till en 

aktiv användare på sociala medier.  

”Jag var inne på Facebook hela tiden och jag såg mycket som andra ungdomar la upp. Men 

jag är liksom inte sån som skriver mycket på där o sånt. Fast de var en bild som jag delade en 

gång som jag såg att min kompis hade delat. De var en kille här i husby som jag vet vem han 

är som hade lagt upp den” (Nadia, 18 år) 

Mina resultat visade också att ungdomarna som deltog i intervjun inte reflekterade mycket 

kring sitt medieanvändande. När jag ställde frågor om deras engagemang på sociala medier 

ansågs de sig inte särskilt aktiva i början. Det är en form av medieaktivism men en dold 

sådan.  

”Allt handlade om Husby helt plötsligt. Vart jag än gick hörde jag Husby, Husby. På Tv, på  

radion, tidningar. Och min Facebook den va full av info. Jag kollade alltid den för att se om 

något nytt hänt som jag missat kanske. Ibland brukade jag kolla snabbt men sen fastnade jag 

när jag läste andra kommentarer, de var så många”(Martina, 18 år) 

 

Tidigare forskning inom Uses and gratification-teorin pekar på ett behov som nyhetstidningen 

tillfredsställde, vilket handlade om att man använde sig av den för att vara aktiv i diskussioner 

och i samtal med andra. Resultaten i min studie visar att detta behov inte tillfredsställdes 

genom att läsa nyhetstidningen. Istället skedde det via sociala medier. Det är viktigt att 
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komma ihåg att undersökningen i Israel under avsnittet i Uses & gratifications-teorin utfördes 

1979. Mycket har förändrats sedan dess.  Tidigare läste man tidningen och diskuterade saker 

som sker i världen, genom att mötas på ett café, på arbetsplatsen med kollegorna eller runt 

middagsbordet med familjen. Idag kan vi möta alla dessa på en och samma gång och på 

samma ställe – nätet.  Trots att ungdomarna till en början inte uppgav sig vara särskilt aktiva 

på sociala medier visar mina resultat att nätet är en viktig plattform för information, 

diskussioner och samtal.  

 

6.0 SAMMANFATTNING & DISKUSSION 
 

Mitt mål med denna undersökning har varit att få tydlig bild av hur ungdomarna uppfattar att 

de blev representerade i de traditionella medierna, under kravallerna 2013. Det som också har 

varit i fokus under studien har varit medieaktivism och vilket behov ungdomarna har i 

samband med deras engagemang på sociala medier.  Jag har besvarat mina frågeställningar 

med hjälp av kvalitativa intervjuer med sju ungdomar. Medieaktivism & utanförskap är teman 

som i denna studie varit centrala.  

Det var svårt att inte bli påverkad av ungdomarnas berättelser. Jag kunde gå in på djupet 

eftersom jag var på plats i förorten och intervjuade ungdomar som befann sig där allt hände. 

Ungdomarna reflekterar mycket kring representationen i de traditionella medierna. Analysen 

visar att ungdomarna i Husby känner att de blivit representerade på ett missgynnade vis. De 

traditionella medierna har en stor roll i samhället idag eftersom de informerar oss om olika 

händelser. Ungdomarna känner stor besvikelse. De anser att det är en både felaktig och 

negativ bild eftersom att både förorten och ungdomarna blir representerade på ett felaktigt 

sätt. För dessa ungdomar är Husby en viktig plats som de vill ska bli representerad om inte 

genom en positiv bild, i alla fall en rättvis sådan.  

En gemenskap har växt fram bland ungdomarna i bostadsområdet och detta på grund av 

utanförskapet. Det alla husbyborna har gemensamt är att de bor i en och samma förort. När 

medierapporteringen inte stämmer överens med det de själva upplever visar det sig att ett ”vi 

och dem” tänkande utvecklas. De känner ett utanförskap genom att de beskrivits som 

annorlunda och som att de är offer för sitt bostadsområde. Ungdomarna känner sig missnöjda 

och bortglömda efter att de traditionella medierna beskrivit och visat upp en annan version än 

deras egna. Det är även här utanförskapet blir tydligt. Den negativa bilden av förorten kan 
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leda till att husbyborna klassas och kategoriseras som avvikare från resten av samhället. 

Utanförskapet påverkar också ungdomarnas bild av att se på sig själva. Den negativa 

beskrivningen av ungdomarna och förortens dåliga rykte kan göra att ungdomarna upplevs 

som hotfulla, farliga med negativa egenskaper som de kanske egentligen inte besitter. Detta 

leder till att vissa ungdomar känner att de måste försvara sig och hela tiden försöka visa en 

rättvis bild för andra utanför deras bostadsområde. Studiens resultat visar också att 

ungdomarna inte känner sig otrygga i Husby. Däremot förekom det en oro hos vissa av de 

under kravallerna. Bilden i de traditionella medierna visade en orolig förort vilket i sin tur 

skapade denna oro. Det var alltså via de traditionella medierna denna oro växte fram. 
Ungdomarna som var på plats såg detta som en överdrift och ville bevisa att det var fel. Det är 

här medieaktivism blir aktuellt. Respondenterna ansåg sig inte vara särskilt aktiva via sociala 

medier när frågor kring detta uppkom. Jag förväntade mig att ungdomarna skulle bekräfta att 

de använt sig av sociala medier för förändra den orättvisa bilden och få sina röster hörda.  

Studien visade däremot att det fanns ett engagemang på sociala medier som de själva inte 

hade reflekterat mycket om. Respondenterna kände inte att de gjorde mycket via dessa 

kanaler för att skapa en förändring, men under intervjuerna lade jag märke till att ungdomarna 

var aktiva genom att ladda upp bilder, filmklipp och göra statusuppdateringar på bl.a. 

Facebook. Detta ser jag som en form av dold medieaktivism men de själva var inte medvetna 

om denna typ av medieaktivism.  En svaghet jag upplevde med U&G-teorin var just delen där 

ungdomarna behöver reflektera. I vissa situationer är de inte alltid medvetna om sina val eller 

kan förklara riktigt varför. Det blir problematiskt att finna samband och behoven blir inte lika 

lätta att kartlägga. Ett behov som inte var tydligt i respondenternas uttalanden handlade om 

synliggörande i sociala medier. Ingen av respondenterna ansåg sig vara den som skulle 

”synas” i sociala medier och visa att de var på plats. Jag fick lyssna noga på respondenternas 

svar och kunde i efterhand dra slutsatsen att precis som tidigare forskning pekar på fanns det 

trots allt ett behov av synliggörande och social status. Det handlar här om att kunna visa upp 

sig och ”bli någon”, att få en självbild och identitet. Tidigare forskning som pekar på att det 

finns användare som är aktiva och engagerade på nätet men passiva när det kommer till att 

delta ute på plats visade sig också i min undersökning vara vanligt förekommande bland 

ungdomar.  
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Vidare forskning 
I vidare forskning skulle det vara lämpligt att undersöka den dolda medieaktivismen hos 

ungdomar. Frågor som rör sig om hur ungdomar reflekterar över deras medieanvändning tror 

jag kan ge värdefulla svar. Det är betydelsefullt inom medieforskningen eftersom 

ungdomarna använder sig mycket av nya medier. Detta skapar också nya behov hos en 

målgrupp som är aktiv idag. 
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  Intervjuguide 

• Hur gammal är du? 

• Hur länge har du bott i husby? 

• Bor du med familj eller ensam? 

• Vilken är din sysselsättning? 

• Var befann du dig när kravallerna pågick?  

• Var du utanför eller höll du dig hemma? 

• Hur fick du höra om det för första gången? 

• Vad var det som hände under kravallerna, vad är din syn på det hela? 

• Känner du att du har varit delaktig under kravellerna? 

• Finns det någon anledning att du inte vill vara med och varför? 

• Var du aktiv på nätet och såg någonting som delades t.ex. videoklipp? 

• Hur såg bilderna ut på de sociala medierna t.ex. Facebook eller Twitter? 

• Såg du grupperingar på sociala medier? 

• Tycker du att bilden i traditionella medier dvs tex nyheterna stämmer överens med din 

bild av de som skedde? 

• Tyckte du var en orättvis bild? 

• Tror du att de traditionella medierna valde delar av vad de visade? 

• Tycker du att det har skett någon skillnad i husby idag? 

• Vad tror du upploppen berodde på i första hand? 

 


