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Sammanfattning  
 

I denna studie undersöks mediabilden av utsatta områden genom rapporteringen av 

kameraövervakningen. Syftet med denna uppsats är att med kvalitativ innehållsanalys 

undersöka nyhetsartiklar som framställer utsatta områden och invånarna bosatta där. Med 

hjälp av ett sociologiskt perspektiv ämnas att förklara och skapa förståelse för mediabilden av 

utsatta områden. De teorier som ligger till grund för denna studie är ”stämplingsteorin” och 

”etablerade och outsiders-teorin. Metodansatsen valdes för att kunna få en djupare förståelse 

för innehållet och det bakomliggande budskapet i de undersökta artiklarna, alltså på vilket sätt 

utsatta områden och boende beskrivs i medierapporteringen. I undersökningen har relevanta 

citat sammanhang och ordval i artiklarna analyserats. Det empiriska textmaterialet baserades 

på nyhetsartiklar som handlar om kameraövervakning i utsatta områden. Artiklarna hämtades 

från sju olika nyhetshemsidor SVT Nyheter, Skånska dagbladet, Sydsvenskan, Stockholm 

direkt, Expressen, Lokaltidningen Malmö Limhamn och Svenska Dagbladet. 

Medierapporteringen kännetecknas av att utsatta områden är i behov av kameraövervakning 

för att kunna återinföra kontroll och trygghet i dessa platser. Det beskrivs i artiklarna att 

kameraövervakningen har bidragit till att boende och näringsidkare upplever ökad trygghet. 

Det finns också nyhetsartiklar som nyanserar bilden som ges av kameraövervakningen. Dessa 

menar att det i utsatta områden också är viktigt med andra typer av åtgärder såsom mer 

synliga poliser, och att övervakning inte borde vara första steget. Det betonas i artiklarna att 

kameraövervakning inte är lösningen på alla problem i utsatta platser. Nyhetsartiklarna 

framställer utsatta områden med beskrivningar av kriminalitet och våldsyttringar. I 

nyhetsrapporteringen skildras utsatta områden som präglade av problematik, där det pågår 

brottslighet och finns farliga platser. Det beskrivs i artiklarna att kameraövervakning bland 

annat ska fungera för att förbygga brott, bättre kontrollera utsatta platser och lösa brott. 

Invånarna bosatta i utsatta områden tillskrivs främst avvikande egenskaper och påstås vara 

utanför det svenska rättssystemet samt inte tillmötesgående för att vittna om brott.  

 

Nyckelord: Kameraövervakning, Medierapportering, Utsatta områden  
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1. Inledning 
 

Hur framställs utsatta områden när media rapporterar om kameraövervakning? I Sverige är 

det sällsynt med kameraövervakning på offentliga platser såsom torg och gator, men intresset 

har ökat: ”I takt med att antalet övervakningskameror ökar är frågan om kameraövervakning 

är ett effektivt verktyg i kampen mot brottslighet ständigt aktuell” (Weaver & Lahtinen, 2016, 

s. 142). Kameraövervakning har normaliserats, vilket innebär att det finns videokameror i 

offentliga miljöer såsom butiker, sjukhus och skolor (Weaver & Lahtinen, 2016, s. 142). 

Regeringen beslutade år 2017 att tillsätta en utredning gällande kameraövervakning för 

brottsbekämpning. Enligt rapporten ”Kamerabevakning i brottsbekämpningen ” (2018) ska 

kameraövervakning exempelvis lättare kunna implementeras på platser som klassificeras som 

brottutsatta av polisen. Kameraövervakning ska initialt begränsas till dessa områden och till 

platser där det råder en hotbild.  

 

I dagens samhälle är massmedia en av de mest inflytelserika institutionerna. Förorten har i 

media präglats av ordalag såsom ”förortskultur”, ”underklasskultur” och ”gängkultur”. Kring 

mångetniska förorter finns det i det offentliga samtalet en central diskurs som är avvikande 

vilken utgör grunden för många diskurser. Detta påvisas i ett flertal studier och handlar om 

förorten att tilldelas en form av ”annorlundaskap”. I debatten uttrycks detta sällan i klartext, 

men kan ibland skymtas angående svenska förorters tudelning, exempelvis mellan ”vi” och 

”de” och avvikelse och normalitet (Dahlstedt, 2004). 

 

De bostadsområden som byggdes under Miljonprogrammet uppfattas ofta som ”segregerade 

områden” i debatten. Backvall (2019) menar att tidigare forskning har identifierat strukturella 

faktorer som bakomliggande orsaker till segregation, exempelvis diskriminering, fattigdom 

och bostadsbrist för socioekonomiskt utsatta grupper. Begreppen miljonprogramområde och 

förort definieras och förknippas med segregation med problem som följd. Backvall (ibid.) 

menar att segregation som problem inte är områdesspecifikt, utan ha sin grund i andra 

faktorer. I studien används begreppet ”utsatta områden” istället för ”förorter” då termen 

”utsatta områden” används i nyhetsartiklarna. Det finns vissa artiklar som istället använder 

termen ”förort”. I den tidigare forskningen som utgör en del av studien används benämningen 

förorter, vilket används synonymt till utsatta områden. 
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Invånare i förorter tvingas många gånger förhålla sig till stigmatiserade bilder av deras 

vardagsliv. Dahlstedt (2004) menar att detta är problematiskt då det påverkar representationen 

av förorterna och att ett kritiskt förhållningssätt måste tillämpas. ”Representationer av 

förorten som ’främmande’ eller som i huvudsak ett ’problem’ kan emellertid inte bemötas 

som en oproblematisk förmedling av ’kunskaper om världen’.” (Dahlstedt, 2004, s. 16). 

 

Mot bakgrund av det som beskrivits ovan är uppsatsförfattaren intresserad av att undersöka 

den mediala bilden av utsatta områden. Studien kommer att undersöka detta genom en 

kvalitativ innehållsanalys av nyhetsartiklar om kameraövervakning i utsatta områden. Med 

hjälp av denna kvalitativa innehållsanalys kommer förhållandet mellan skildringen om 

invånarna och bostadsplatsen att synliggöras och förstås ur ett sociologiskt perspektiv. Två 

teorier används i analysen: etablerade och outsiders och stämplingsteorin. 

 

1.2 Bakgrund om ”utsatta områden” 
 

I en rapport skriven av Polisen år 2017 menas det att det finns tre olika definitioner av utsatta 

områden med tre utgångspunktnivåer av utsatthet. I en kort beskrivning av utsatthet menar 

polisen (2017) att det i dessa områden finns strukturella riskfaktorer som etniska konflikter, 

både aktuella och historiska, som ger lokal påverkan på den fysiska miljön i bostadsområdet. 

Andra faktorer är ”arbetslöshet”,” misslyckad skolgång”, och ”ohälsa”. Dessa områden 

kännetecknas av låg socioekonomisk status och av att platsen är geografiskt avgränsad. 

Kriminaliteten har påverkan på dessa bostadsområden och skapar en alternativ social ordning 

(Polisen, 2017). 

 

I rapporten definierar polisen begreppet ”utsatta områden” på följande sätt: ”Ett utsatt område 

är ett geografiskt avgränsat område som karaktäriseras av en låg socioekonomisk status där de 

kriminella har en inverkan på lokalsamhället. Inverkan är snarare knuten till den sociala 

kontexten i området än de kriminellas utstuderade vilja att ta makten och kontrollera 

lokalsamhället. Påverkan kan utgöras av direkta påtryckningar, exempelvis genom hot och 

utpressning, eller indirekta” (Polisen, 2017). 
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1.3 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka de mediala representationerna av utsatta områden i 

relation till rapporteringen om kameraövervakning. Initialt identifieras skildringarna om 

invånarna och bostadsområden för sedan kunna få djupare förståelse om hur media framställer 

och porträtterar utsatta områden. Med kvalitativ innehållsanalys är syftet att studera det 

underliggande budskapet hos nyhetsartiklarna i vilka stigmatiserade bostadsområden skildras. 

 

1.4 Frågeställning 
 

Mot bakgrund av studiens syfte är frågeställningen följande: 

♦ Hur skildras utsatta områden och dess invånare i medierapporteringen om 

kameraövervakning? 
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2. Tidigare forskning 
 

I detta kapitel beskrivs tidigare forskning, vilket främst handlar om hur förorterna skildras i 

media, hur denna skildring har utvecklats genom historien och kameraövervakning. Många 

författare har studerat den mediala bilden om förorterna. Den presenterade forskningen är 

uppdelad i tre teman: kameraövervakning, mediernas skildring av förorterna och 

stigmatisering av förorternas utveckling. 

 

2.1 Kameraövervakning 
  

I en studie utförd av Stjernborg, Tesfahuney och Wretstrand (2015) undersöktes en förort i 

Malmö som kallas Seved genom kritisk diskursanalys. Kortfattat beskrivs området som 

socioekonomiskt utsatt, och området har haft en relativt stor medial bevakning nationellt och 

lokalt. Studiens analys grundades i artiklar från Sydsvenska Dagbladet och kopplades 

samman med en trygghetsenkät som genomförs årligen i Malmö. Enligt Stjernborg et al. 

(2015) ökar kameraövervakning risken för att människor inte vistas på platser som är 

brottsdrabbade. Detta beror på bilden som polisen ger, d.v.s. att de inte har förmåga att bevaka 

området och att platserna därmed övervakas istället. Vidare menar författarna att Seved 

beskrivs i nyheterna som en plats där social kontroll är nödvändig och skildras i 

medierapporteringen områden med kriminalitet. Beskrivningar av Seved konstruerar 

stigmatiseringar om platsen och invånarna som bor där. Övervakningen har en effekt då det 

makt utövas mot människorna som bor på platsen, d.v.s. att området konstant kontrolleras 

som ett fängelse (ibid). 

 

Welsh Brandon och Farrington (2007) genomförde en studie om kameraövervakningens 

effekter genom att sammanställa utvärderingar internationellt. Totalt inkluderades 40 studier i 

undersökningen. Resultaten visar att brottsligheten minskade med 16 procent i områden som 

kameraövervakades. Enligt Welsh Brandon och Farrington (2007) hade kameraövervakningen 

störst effekt på parkeringsplatser, där antalet brott minskade med 51 procent. Studien visar 

även att kameraövervakningen på platser i bostadsområden och centrumområden inte gav 

några större effekter och endast uppvisade liten signifikans då antalet brott minskade med 7 

procent (Welsh Brandon & Farrington, 2007). I linje med denna studie utvärderade Brå 
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kameraövervakningen av platserna Stureplan och Medborgarplatsen i Stockholm. Dessa 

områden är krogtäta platser där det råder brottsproblematik. Utvärderingen visade att 

brottsligheten är hög på dessa platser trots kameraövervakning (Kindgren & Marklund, 2014). 

 

En studie utförd av Smith (2004) fokuserade istället på den sociala aspekten av övervakning. 

Forskningsobjektet var Storbritannien, där kameraövervakning (CCTV) bemannas realtid av 

människor. Genom observationsstudier påvisar Smith (ibid.) att på grund av de anställda som 

har hand om övervakningen övervakas människorna utifrån stereotypa egenskaper, vilka 

bestäms utifrån de anställdas egna fördomar. Smith (ibid.) menar att detta kan resultera i 

social uppdelning inom samhället. Wilson och Sutton (2004) poängterar likt Smith i sin studie 

att kameraövervakningens konsekvenser behöver granskas oberoende. Enligt Smith (2004) 

bidrar kameraövervakning till social exkludering och uppdelning.  

 

2.2 Mediernas skildring av förorterna 
 

Enligt Ålund (1997) samt Forkby och Liljeholm Hansson (2011) är omvärldens bild av den 

multietniska förorten stereotypisk och ensidig (Ålund, 1997, s. 24, s. 35). Vidare ser 

författarna att den stereotypa bilden är en skildring som media till stor del bär ansvaret för. 

Förorterna framställs som områden dominerade av gettoliknande förhållanden i media. Ålund 

(1997) menar att det sällan förkommer människor boende i förorten som delar med sig av sina 

individuella perspektiv och erfarenheter. Konsekvensen av detta är att det ”mångkulturella” 

marginaliseras (Ålund, 1997, s. 62–63). Brune (1998) delar denna uppfattning, men för 

resonemanget vidare. Författaren menar att det förekommer komponenter både om platsen 

och medborgarna som beskrivs hotfulla i medierapporteringen av förorterna. I och med detta 

skapas en generell känsla av obehag. Vidare menar Brune (1998) att media skapar en 

kollektiv syn av förorterna och detta beror på att diskurserna i medierna baseras på begränsad 

information, vilket i sin tur leder till den generella synen. 

 

Sernhede (2011) menar likt Ålund (1997), att media porträtterar stereotypiska föreställningar; 

dels om människorna, dels om bostadsområden. Detta bidrar inte till någon förbättring av 

problematiken som finns i dessa områden. Medierna befäster attityder och fördomar, istället 

för att bidra till förändring och utveckling konstrueras ”de” och ”vi”. Sernhede (2011) menar 

att främlingskap skapas om människor och bostadsområden konstant skildras i ett negativt 
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ljus. Sernhede (2011) benämner detta som ”territoriell stigmatisering”, en process som 

innebär att en hel stadsdel och bostadsområde stämplas offentligt. Konsekvenserna blir att 

invånarna per automatik stigmatiseras. 

 

Sernhede (2002) belyser den etniska boendesegregationen i områden i Göteborg som består 

av hyresrätter. Det uppmärksammas att det finns grupper som marginaliseras och är 

bidragsberoende i dessa områden, och dessa grupper agerar som representanter för hela 

området. Majoriteten av de bosatta medborgarna lever emellertid inte i utanförskap. Liknande 

slutsatser dras av Elsrud och Lalander (2007) som undersökte den mindre förorten Norrliden i 

Kalmar genom att analysera texter och bilder i tidningar om området. Forskarna drar 

slutsatsen att Norrliden främst beskrivs medialt som kantat av sociala problem och 

kriminalitet. Elsrud och Lalander (2007) menar att detta görs för att skildringen normalt 

lämpar sig i den mediala bilden av förorten. 

 

I samma anda som författarna ovan riktar Tator och Henry (2002) kritik mot journalisters 

stigmatisering. Det undersökte specifikt närmare Canadian Press, en publikation i vilken de 

menar att det förekommer diskriminering och ensidighet. Fallstudierna visade att etniska 

minoriteter skildras genom budskap med dålig representation. Detta kan inverka på den 

gemensamma bilden i det kanadensiska samhället, menar författarna. Vid de tillfällen som 

media underrepresenterade minoriteter inkluderas framställs dessa stereotypiskt och många 

gånger fel. Tator och Henry (2002) menar att etniska minoriteter inom media inte syns 

tillräckligt. 

 

2.3 Stigmatisering av förorternas utveckling 
 

Ericsson, Molina och Ristilammi (2002) har undersökt miljonprogramsområden och på vilket 

sätt massmedierna framställer människorna som bor där. Med hjälp av tidningarnas bilder, 

reportage och intervjuer analyserades massmedias beskrivning om Järvafältet och dess 

medborgare mellan 1960- och 2000-talet. Forskningsmetoden som användes var 

diskursanalys för att visa maktstrukturer i samhället genom bild och text.         

 

Enligt Ericsson et al. (2002) kan en stigmatiseringsprocess urskiljas, vilket illustreras i 

medierna när de presenterar förorterna. Miljonprogrammen porträtterades till en början som 
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bra områden, där alla invånare hade hög levnadsstandard och där samhället var modernt. 

Denna diskurs förändrades med tiden till att beskriva förorterna som ofärdiga områden. 

Därmed skapades bilden av ”permanent ofärdiga” bostäder och problemet skylldes på 

bostadspolitiken.  

 

Förorterna representerades som skräpiga och smutsiga under 1970-talet. Det som gav 

platserna deras permanenta definition var ofärdiga bostäder och den mediala rapporteringen 

om smuts och skräp. Rapporterna som skrevs i slutet av 1970-talet om förorten handlade om 

sociala problem och kriminalitet. Trots detta menar Ericsson et al. (2002) att problemet var 

politiken och inte medborgarna. Medierapporteringen av förorterna blev dominerande under 

1980-talet, vilket var en konsekvens av bristande bostadspolitik. Vanligt förekommande 

retorik var kolonial, exotisk, annorlunda, gåtfull, farlig samt problematisk. Dessa befintliga 

diskurser är utmärkande markörer om förorterna, stigmatiserade diskurser exempelvis 

ungdomsgäng, kriminalitet, bidragsberoende och exotisk bidrog till att 

miljonprogramområden inte längre kunde anses som en del av Sverige, vilket ledde till att 

diskurserna förändrades i det svenska landskapet. Ericsson et al. (2002) hävder att det 

förekom att invandrare stigmatiserades i förorterna Tensta och Rinkeby. I media skildrades 

det att gettobildningar kan vara ett hot i samband med att invandringen ökar i området. 

 

I en studie av Backvall (2019) undersöktes sätten på vilka offentliga diskurser skapas om 

platser. Studien undersökte stigmatiserade bostadsområden i den svenska 

medierapporteringen åren 2000–2015 med en kritiskt förhållningsätt som analys. Det som 

studerades närmare var ”hur svenska nyhetsmedier framställer olika platser och vilka 

egenskaper de tillskrivs i diskursen” (Backvall, 2019, s. 74). Studiens resultat indikerar att 

teman såsom allmänt elände, brottslighet och brist på integration återfinns kring fattiga 

stadsdelar. Detta resultat styrks även enligt Backvall (2019) i internationell forskning där 

stigmatiserade områden och segregation undersökts. 

 

Backvall (2019) drar slutsatsen att rikstäckande tidningar beskriver förorterna som 

”oattraktiva” och ”misslyckande”. Backvall (ibid.) menar att det språk som används 

innehåller dramatiska representationer av förorterna, uttryckta främst via skildringar av 

hopplöshet, kulturellt främmande miljöer och våld. Vidare menar författaren att finns det 

många liknelser med rapporten av ”Miljonprogram och media” i hennes undersökning. 
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Studiens undersökning behandlar nya teman såsom terrorverksamhet och terrorberättelser, 

vilka kan vara relaterade till eller handla om förorterna. 

 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
 

Sammanfattningsvis påvisar tidigare forskning inom området att kameraövervakning har lett 

till en mindre effekt gällande den procentuella mängden minskade brott. Däremot kan det 

konstateras att brott på parkeringsplatser har minskat i stor utsträckning. Tidigare forskning 

framhäver att kameraövervakningens sociala aspekter kan leda till konsekvenser i form av 

exkludering och uppdelning. Medierapporteringen kännetecknas av stigmatiserade områden 

och negativa diskurser. Det finns beskrivningar som skildrar utsatta områden både om 

invånarna som bor i dessa områden samt bostadsplatserna. Exempelvis visar tidigare 

forskning att beskrivningen av förorterna i media präglas av brottslighet och integrationsbrist. 

Studien är relevant för att få en djupare förståelse för hur utsatta områden skildras i media i 

dagsläget, speciellt i relation till ämnet kameraövervakning.  
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3. Teori  
 

I detta avsnitt beskrivs teorierna som ligger till grund för uppsatsen. Till en början redogörs 

teorierna stämplingsteorin och etablerade och outsiders, vilka fungerar som redskap för att 

kunna analysera det empiriska materialet närmare. I slutet av varje avsnitt motiveras det valda 

teoretiska ramverket och dess relevans för föreliggande studie påvisas. 

 

3.1 Stämplingsteorin  
 

Stämplingsteorin har sin grund i interaktionen i samhället mellan avvikande person och ”icke-

avvikare”. Detta teoretiska perspektiv hävdar att människan inte har egenskapen avvikare. 

Däremot formas dessa egenskaper i interaktioner med samhället och signifikanta andra, 

föräldrarna eller individen som har fostrat barnet (Goldberg, 1980, s. 21–22). Detta innebär att 

individerna får kännedom om avvikande egenskaper genom att andra personer i samhället 

anser att de inte anpassar sig till samhällets normer (Goldberg, 1980, s. 26). Däremot formas 

normer i interaktionen med andra individer som inte skiljer sig från samhället och personer 

som inte uppfattas som ”normala”. Omgivningen uttrycker negativa ”reaktioner” mot den 

avvikande personen och därmed stämplas denna av samhället (Goldberg, 1980, s. 22–23). 

Detta leder till att människan antar en negativ självbild som om det vore sanning. Vidare 

medför detta att grupper och individer tar till sig stämplingen som ”skiljer dem” från resten av 

samhället (Goldberg, 1980, s. 25). Begreppet självbild definieras följde ” självbilden är 

individens uppfattning om sig själv i relation till samhället ideal om hur människor borde 

vara” (Goldberg, 1980, s. 22). Detta är inte något som sker över en natt. Snarare finns en 

process innan en individ stämplas (Goldberg, 1980, s. 22). Goldberg menar att individer 

stämplas för att exkluderas av samhället, exempelvis när det kommer till resterande 

samhällets värderingar, regler och normer (Goldberg, 2005, s. 92).  

 

Lemert tar i sin bok upp två olika typer av avvikelser. Den ena kallas för primär avvikelse och 

den andra för sekundär avvikelse. Primär avvikelse innebär att man bryter mot normer, men 

konsekvenserna är små för personens kulturella, psykologiska och sociala kontext och 

beteende. Trots att den primära avvikelsen inte godtas av samhället får det väldigt lite följder 

för den avvikande individens självbild och individens attityd gentemot sig själv (Lemert, 
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1967, s. 17). Författaren hävdar att det avvikande beteendet är godtaget så länge det 

accepteras av samhället. Vidare menar Lemert att finns det en gräns bortom vilken de 

avvikande handlingarna inte kan uppfattas som normala och detta ger upphov till 

självstämpling och förknippas med det som uppfattas ”olämpligt” beteende, vilket kallas för 

sekundär avvikelse. Avvikande beteende kan till en början normaliseras till en viss grad 

(Lemert, 1967, s. 17, s. 40).  

 

Sekundär avvikelse har vanligtvis sin grund i en process med flera upprepade primära 

avvikelser som bidragit till samhällets reaktioner. Detta är alltså en process som pågår under 

en längre period. Detta innebär att den sekundära avvikelsen inte räcker till att enbart 

påverkas av samhällets uppfattningar och det avvikande beteendet. Snarare är det en 

kombination av primära avvikelser. Sekundära avvikelser leder till att individer stämplar sig 

själva som avvikande likväl som av samhället (Lemert, 1967, s. 40–41). Författaren påpekar 

att avvikande formas till sekundärt avvikelse beroende på att individen ” avvikande 

uppförande eller sociala roller som baseras på den, som blir hjälpmedel av försvar, attack, 

eller anpassning till den öppen och hemliga problem som skapas av den samhälleliga 

reaktionen till den primära avvikelsen” (Lemert, 1967, s. 17).  Lemert beskriver att individens 

avvikande beteende har sin grund i moraliska problem, stigmatisering, social kontroll och 

”straff” (Lemert, 1967, s. 40). 

 

Stämplingsteorin är relevant för studien för att eventuellt kunna få förståelse av 

medierapporteringens makt att stämpla ett bostadsområde, personer, grupper eller en plats. 

Med hjälp av stämplingsteorin är det möjligt att analysera på vilket sätt media kan stämpla 

utsatta områden som avvikande och problematiska i samband med rapporteringen om 

kameraövervakning. Att använda stämpling teorin möjliggörs att förklara och tolka 

porträtteringen av utsatta områdens egenskaper som tillskrivs av media främst om 

bostadsområden och boende i området. Teorin kan även ge stöd i tolkningen av det som anses 

vara avvikande, normbrytande beteende ur en medial synvinkel. 

 

3.2 Etablerade och outsiders 
 

Teorin om etablerade och outsiders uppkom efter att Elias och Scotson genomförde en 

undersökning i Winston Parva (förort) år 1964. Teorin bygger på denna undersökning, vilken 
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gjordes på två grupper i Winston Parva. Grupperna hade nästan samma arbetsförhållanden, 

ras och nationalitet. Det uppstod ändå en uppdelning av ”vi” och ”dem”.  Det som skiljde 

mellan grupperna i Winston Parva var den sociala sammanhållningen i området. Där en del 

grupper av människor var bosatta i samhället under väldigt lång tid. När nya individer flyttade 

till området ansågs de av Etablerade vara outsiders. Relationen mellan outsiders grupperna 

uppfattades av varandra vara okänd. Olikheterna mellan grupperna i de utsatta områdena var 

att i vissa områden var det arbetsklassen och andra platser medelklassen. Elias och Scotson 

menar att det framför allt handlar om makt. De etablerade i samhället uppfattar sig vara 

överlägsna i förhållande till outsiders gruppen (Elias & Scotson, 2010, s. 9–12).  

 

Moralisk differentiering är ett begrepp som författarna använder om etablerade och outsiders, 

vilket handlar om att den etablerade gruppen i samhället ”tillskriver” egenskaper hos alla 

individer inom outsidersgruppen. Enligt Elias och Scotson (1999) blir outsidergruppens 

sämsta egenskaper det som synliggörs i samhället och det som kollektivt företräder gruppen, 

det vill säga enstaka personer med dåligt beteende. Omvänt är det den etablerade gruppens 

goda sidor som visas utåt. Det perfekta och ordentliga blir normativt, vilket resulterar i att 

denna bild representerar hela gruppen. Förhållandet mellan etablerade och outsidergrupper 

leder till att vissa minoriteter, outsiders, representeras som ”negativa” och 

majoritetsbefolkningen, de etablerade, som ”positiva”. Författarna menar att personliga 

karaktärsdrag inte syns eftersom ett fåtal personer representerar gruppen som helhet. Den 

etablerade gruppen anser sig vara på ett visst sätt som är olikt medlemmarna i 

outsidersgruppen, då deras grunduppfattning är att outsidersgruppen är underordnad (Elias & 

Scotson, 1999, s. 13).  

 

Outsidergruppen stigmatiseras och individer nervärderas. Den etablerade gruppen har makten 

att framställa sig själva på ett särskilt sätt som är till deras fördel (Elias & Scotson, 1999, s. 

27). Detta skapar maktskillnader där den etablerade gruppen uppfattar sig själv som 

överordnad och outsidergruppen anses underlägsen på olika sätt, vilket leder till en obalans av 

maktresurser i samhället. Med hjälp av ”social kontroll” menar forskarna att de två 

gruppernas distans kvarstår. Detta uppfylls genom att etablerade grupper inte är intresserade 

av att knyta kontakt med outsidergrupper i samhället. Distansen ökar ytterligare när de 

etablerade grupperna talar om outsiders i negativa termer (Elias & Scotson, 1999, s. 28).  
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Vidare talar Elias och Scotson om stigmatiseringens socio dynamik, d.v.s. att grupper och inte 

personer ställs mot varandra. I studien om Winston Parva tar Elias och Scotson upp att de 

etablerade grupperna uppfattade de nyinflyttade invånarna som personer som inte höll deras 

levnadsstandard. Författarna menar att det fanns en benägenhet att stigmatisera hela grupper, 

och inte se individerna, då gruppen som helhet stämplas. Detta kallar för gruppfördomar, 

d.v.s. att gruppen ses som en helhet som inte tillhör resten av samhället (Elias & Scotson, 

2010, s. 33). Författarna hävdar att stereotypa bilder skapas om outsiders och på så sätt 

stigmatiseras hela grupper. Detta gör att outsidersgruppen undermineras (Elias & Scotson, 

2010, s. 10–12). 

 

Med stöd av begreppen etablerade och outsiders syftar uppsatsen till att analysera det som 

beskrivs om kameraövervakning i utsatta områden och förklara på vilket sätt media har 

makten att definiera samhällets ”outsidersgrupp” och ”etablerade”. Skildringen av utsatta 

områden, platser och grupper av människor undersöks närmare. Det ämnas även skapas en 

förståelse kring vad skapande av etablerade och outsiders i samhället kan få för social 

påverkan.   
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4. Metodologisk ansats 
 

4.1 Kvalitativ innehållsanalys 
 

I detta avsnitt presenteras studiens metodval. Metoden som tillämpades i denna studie är 

kvalitativ, med inriktning mot kvalitativ innehållsanalys. Metodansatsen kvalitativ 

innehållsanalys lämpade sig för studien då den baserades på nyhetsartiklar och avsåg 

undersöka skildringen av kameraövervakningen i utsatta områden och framställningen av 

invånarna bosatta i utsatta områden och bostadspalsen. Man kan undersöka sociala strukturer 

genom att se på vilket sätt ord underbygger dem och analysera textdata via att ”läsa mellan 

raderna” (Denscombe, 2018, s. 401).   

 

En kvalitativ innehållsanalys möjliggjorde undersökning av underliggande mönster i 

nyhetsartiklarna genom att applicera tolkningsmetod (teorierna ”stämplingsteorin” och 

”etablerade och outsiders”) och bearbetning av studiens materiel (Olsson & Sörensen, 2011, 

s. 158). Metoden kvalitativ innehållsanalys har två olika ansatser: latent och manifest. Latent 

innehållsanalys innebär ett fokus på att det bakomliggande budskapet analyseras utifrån 

textmaterialets innehåll. I manifest innehållsanalys upphöjs däremot det tydliga i 

textmaterialet och de framträdande delarna (Olsson & Sörensen, 2011, s. 210). I denna 

undersökning analyseras artiklarnas latenta innehåll då målet var att komma åt innehållet som 

ligger under ytan.  

 

Nyhetsartiklarnas texter har analyserats detaljerat för att kunna förstå det underliggande i 

artiklarna med hjälp av studiens teoretiska ramverk och tidigare forskning. Kvalitativ 

innehållsanalys möjliggjorde en analys av stycken, ord och meningar i texten (Denscombe, 

2018, s. 401). Medias framställning av kameraövervakning relaterad till utsatta områden var 

av vikt för att synliggöra sociala strukturer och hur medierapporteringen väljer att beskriva 

boende i utsatta områden. Den mediala bilden som presenteras i nyhetsartiklarna om utsatta 

områden tolkades genom studiens teorier stämplingsteorin och etablerade och outsiders samt 

utifrån den tidigare forskningen.  
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4.2 Val av material  
 

Det empiriska textmaterialet som låg till grund för denna studie är nyhetsartiklar som handlar 

om kameraövervakning i utsatta områden. Författaren valde använda artiklar från sju olika 

nyhetstidningar SVT Nyheter, Skånska dagbladet, Sydsvenskan, Stockholm direkt, 

Expressen, Lokaltidningen Malmö Limhamn och Svenska Dagbladet. Detta urval gjordes för 

att kunna få en större mängd textmaterial till analysen. 

 

Totalt hittades 32 artiklar vilket blev 57 sidor som belyser ämnet kameraövervakning i utsatta 

områden. Artiklarna som valdes utgörs av texttypen nyhetsartiklar. Textinnehållet i artiklarna 

varierade; vissa artiklar var omfattande i längd och andra mindre. Varje mening som beskriver 

invånarna i utsatta områden och bostadsplatsen analyserades djupgående. Valet av empiri 

syftade till att analysera medias makt i samhället, samt hur det som framställs om 

kameraövervakningen i utsatta områden kan förstås i en större social kontext. Artiklarna som 

valdes publicerades mellan åren 2015–2019 för att kunna samla relevanta artiklar för studien. 

Val av dessa år beror även på att kameraövervakning som fenomen kopplade till utsatta 

områden började diskuteras i större utsträckning under dessa perioder. Det valdes inte 

fokusområde av anledningen att det var viktigt få så mycket material som möjligt för att 

studera forskningsobjektet.  

 

För att kunna hitta artiklarna gjordes direkta sökningar på webbplatserna för Svenska 

Dagbladet, SVT Nyheter, Expressen, Skånska dagbladet, Lokaltidningen Malmö och 

Sydsvenskan. Detta genererade en stor mängd träffar på olika sorters material som generellt 

handlade om kameraövervakning. Många av artiklarna visade sig inte vara användbara för 

studiens syfte och frågeställningar. Trots detta hittades en del nyhetsartiklar som var relevanta 

för studiens syfte, alltså artiklar som specifikt behandlar kameraövervakningen i utsatta 

områden. Sökorden som användes var “Övervakningskameror”, “Särskilt utsatta områden”, 

(Sydsvenskan), “Kameraövervakning” (Lokaltidningen Malmö Limhamn) och (Expressen), 

“Övervakning” (Stockholm Direkt), “kameraövervakning utsatta områden”, 

“Kameraövervakning” (Skånska Dagbladet), “Utsatta områden kameraövervakning”, 

“Kameraövervakning” (Svenska Dagbladet). SVT Nyheter saknade direkt sökfunktionen 

och uppammade att i deras hemsida att använda sig av Google, vilket jag gjorde. De sökorden 

jag sökte fram var följande “SVT Nyheter kameraövervakning utsatta områden”, 
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“kameraövervakning SVT Nyheter”,” övervakningskameror i utsatta områden SVT Nyheter”, 

“Övervakningskameror SVT Nyheter”. Databasen Mediearkivet Retriever användes inte då de 

valda tidningarna har webbplatser där direkta sökfunktioner tillhandahålls. 

 

Artiklarna valdes ut genom kriterium att textmaterialet måste handla om kameraövervakning i 

utsatta områden. Artiklarna skulle vara relevanta för studiens syfte. Nyhetsartiklarna skulle 

bidra till att besvara studiens frågeställningar. Alla artiklar som uppfyllde kriterium 

inkluderades i studien. Artiklarna som valdes bort kunde exempelvis beskriva 

kameraövervakning generellt men utan koppling till utsatta områden.  

 

4.3 Analysmetod 
 

När nyhetsartiklarna var insamlade börjades analysen av det empiriska textmaterialet. Den 

första nivån i kodningsprocessen var att göra det insamlade materialet mer ”hanterbart” för att 

hitta mönster i nyhetsartiklarna. Enligt Lindgren (2014) handlar det i slutändan om att 

identifiera mest centrala delarna i det material som undersöks. Centrala begrepp och 

nyckelpassager identifierades i nyhetsartiklarna, för sedan bestämma koder (nyckelord). Efter 

denna process menar Lindgren att det växer fram kategorier för textmaterialet reduceras. Det 

som gjordes var att de nyhetsartiklar i vilka likadana tankar uttrycktes fick samma kod 

(Lindgren, 2014, s. 37). De identifierade centrala begreppen i artiklarna är följande:  

 

Nyckelord (koder): 

Brott   

Otrygghet  

Våld 

Utsatthet  

Rädsla 

 

Kameraövervakning  

Brottsplats 

Trygghet  

Tystnadskultur 

Problem  

Kriminalitet  

 

Nyhetsartiklarnas innehåll analyserades i förhållande till frågeställningen och iakttagelser 

sorterades. Under det första kodningsarbetet tillämpades en öppen förhållningsätt. Nya delar 

studerades alltefter och jämfördes med de redan kodade delarna. Med hjälp av detta skriver 

Lindgren (2014) att nya observationer kan göras ifall om koder har redan skapats, eller ifall 
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koderna är nya och beskriver ytterligare fynd. Om ny information som var intressent för 

frågeställningen stöttes på i materialet jämfördes den med koderna som redan kodats 

(Lindgren, 2014, s. 38). Allteftersom koderna justerades förfinades observationerna i 

nyhetsartiklarna och koderna delades in i relevanta delar. Materialet lästes igenom flera 

gånger för att möjliggöra utveckling och förfining av koderna. Detta gjordes också för att 

materialet på ett rättvist och lätt sätt kunde återspegla tidningsartiklarnas innehåll (Lindgren, 

2014, s. 39).  

 

Det andra steget när koder hade identifierats i nyhetsartiklarna är att arbeta med koderna för 

att hitta mönster. Detta kallas för tematisering, d.v.s. att textmaterialet redogörs (Lindgren, 

2014, s. 40). Jag identifierade fyra teman med ett undertema som har använts som rubriker i 

resultatet. Dessa teman skapades utifrån studiens textmaterial och teori. 

 

Teman  

 

”Brottsområde och kriminalitet” 

”Plats problematik”  

”Problembild” 

”Kameraövervaknings sociala perspektiv” 

”Kameraövervakningens effekter” 

 

Bland det kodade materialet kunde vissa kategorier tillhöra samma grupp. En del kategorier 

kännetecknade exempel på olika synvinklar. Några koder blev centrala punkter och fick 

representera helt egna kategorier. Dessa ord och fraser utan samlingsnamn skapade koder av 

grupper som överensstämmer med varandra (Lindgren, 2014, s. 40). Det andra steget i 

analysen var, förutom sorteringsarbetet, att mönster skulle påvisas och kopplas till uppsatsens 

teoretiska utgångspunkter och frågeställningen samt kunskapen som utvecklades under 

kodningen av innehållet i nyhetsartiklarna. Lindgren menar att det inte finns tydliga gränser 

mellan de olika delarna i analysprocessen, snarare sker processen växelvis (Lindgren, 2014 s. 

40). Jag har i analysen presenterat påståenden som har hittats i texten och som har förklarats 

djupgående med hjälp av studiens teorier och tidigare forskning. 
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Den tredje nivån i kodningsprocessen menar Lindgren (2014) är att man kan dra slutsatser och 

sammanställa analysen från de tidigare stegen. Avslutningsvis i analysprocessen preciserades 

och underbyggdes kategorierna och textmaterialet teoretiserades.  

 

4.4 Metodologiska överväganden och begränsningar 
 

Inom kvalitativ forskning är trovärdighet viktigt för att studien ska anses pålitlig. För att 

uppnå trovärdighet inom denna studie försökte författaren bibehålla ett transparent 

förhållningssätt under hela processen genom att förklara uppsatsens metodval. 

Tillvägagångsättet för analysen av det empiriska materialet beskrevs noggrant. För att 

åstadkomma en hög validitet i uppsatsen bör undersökningen präglas av genomskinlighet. 

Detta uppfylldes genom citat från studiens empiri som redovisas centralt i analysen. Denna 

redovisas även detaljerat enligt uppsatsens analytiska ramverk (Svensson & Ahrne, 2011, s. 

27). 

 

För att kunna uppnå god reliabilitet förklarar författaren noggrant i studiens resultat hur denna 

har kommit fram till resultaten. Bergström och Boréus (2012) menar att detta bidrar till en 

god intersubjektivitet, d.v.s. möjligheten att en upprepad studie av andra forskare skulle ge 

samma resultat (Bergström & Boréus, 2012, s. 405–406). För att öka studiens trovärdighet 

återkopplades studiens resultat till tidigare forskning. Tidigare studier inom samma ämne 

förankrades i studiens resultat. Ahrne och Svensson (2011) menar att det inte handlar om lika 

slutgiltiga slutsatser med andra forskares resultat, utan att resultatet bör relateras till området. 

I slutsatsen inkluderades nya resultat utifrån studiens analys, vilket leder till ett nyanserat 

perspektiv (Ahrne & Svensson, 2011, s. 28). 

 

4.5 Etiska överväganden 
 

Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram fyra forskningsetiska principer som skyddar individen: 

samtyckeskravet, nyttjandekravet, konfidentialiteteskraver och informationskravet. Dessa 

krav var inte relevanta för denna studie eftersom empirin som studien utgick ifrån är offentligt 

material som är tillgängligt för alla medborgare att ta del av. Dock har det inte nämnts i denna 

studie enskilda individer som intervjuats i respektive nyhetsartikel. Däremot hade jag som 
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författaren en forskarroll som kan diskuteras. Fine (1993) skriver i artikeln ”The fair 

ethnographer” att det inom kvalitativa studier inte är möjligt att vara objektiv som forskare; 

objektivitet beskrivs som en illusion. Vidare nämner Fine (1993) att alla individer har någon 

form av förkunskap. Detta innebär att subjektivitet inte är lösningen eftersom det kan medföra 

att världen endast kan ses utifrån ett perspektiv. I denna studie försökte författaren att 

distansera sig ifrån artiklarna vid analysen för att resultatet inte skulle påverkas av författarens 

åsikter. Studiens trovärdighet stärks vidare av de teorier som kopplas samman vid tolkningen 

av det empiriska materialet och tidigare forskning.  
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5. Resultat och analys  
 

I denna del presenteras studiens resultat och analys. En kvalitativ innehållsanalys användes 

för att analysera nyhetsartiklarna och närmare undersöka det underliggande budskapet i 

artiklarna, särskilt angående invånarna och bostadsområdena i förhållande till 

kameraövervakningen. Därefter analyserades och tolkades innehållet i nyhetsartiklarna med 

hjälp av studiens teorier, stämplingsteorin och etablerade och outsiders, och den tidigare 

forskningen. Under varje tema och undertema kopplas undersökningen samman med 

teoretiska ramverk. I analysen redovisas det bearbetade textmaterialet som innehåller 

relevanta citat samt ordval och kontext som tagits från nyhetsartiklarna. I analysen av 

nyhetsartiklarna upptäckes tre centrala teman med en underrubrik, vilka redogörs för var för 

sig. Till en början presenteras det första temat ”brottområde och kriminalitet” där fokus ligger 

på hur artiklarna skildrar utsatta platser, med undertemat ”platsproblematik”. Nästa tema har 

fått egen kategori, ”problembild och utsatthet”, då nyhetsrapporteringen präglas av det. 

Därefter redogörs temat ”kameraövervakning ur socialt perspektiv” som tittar närmare på hur 

nyhetsartiklarna skildrar ämnet kameraövervakning med målet att skapa förståelse för 

fenomenet ur en social kontext. Avslutningsvis presenteras temat ”kameraövervakningens 

effekter”.  

 

5.1 Brottsområde och kriminalitet  
 

Samtliga nyhetsartiklar som har analyserats om kameraövervakning skildrar utsatta områden 

med beskrivningar som kriminalitet, brottsområde och våldsyttringar. Flertalet av artiklarna 

ger en bild av att utsatta platser kännetecknas av öppen narkotikahandel och ”synliga 

våldsyttringar”. I ett flertal av de valda nyhetsartiklarna framställs brottsligheten som något 

som sker nu och som fortgår. I en artikel beskrivs exempelvis ”Stockholms läns utsatta 

områden” där rån och inbrott mot närbutiker är normalt förekommande. Det skildras även i 

flera av artiklarna att boende i dessa områden känner en ”hög otrygghet”. Majoriteten av 

artiklarna använder begreppet ”otrygghet” för att beskriva hur boende i utsatta områden 

upplever deras trygghet.   

 
”Det är på platser som vi bedömer som hot spots, alltså otrygga platser och miljöer där vi vet 
brottslighet sker, till exempel narkotikaförsäljning.” (SVT Nyheter, 12 januari 2019) 
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”Stadsdelen har plågats av både droghandel och skjutningar, och Seved är numera, liksom 
13 andra områden i landet, klassat som ”särskilt utsatt.” (Skånska dagbladet, 28 april 2016) 
 

”I region Stockholm finns flera av de särskilt prioriterade områden som präglas av öppen 
narkotikahandel, synliga våldsyttringar och hög otrygghet bland de boende. De utsatta 
områdena är Rinkeby, Tensta, Husby, Ronna, Geneta, Lina och Norra Botkyrka.” (SVT 
Nyheter, 12 maj 2016) 
 

Utsatta områden skildras i samtliga nyhetsartiklar som brottsplatser där kriminalitet och våld 

är vanligt förekommande. Detta kan förklaras med hjälp av stämplingsteorin enligt Goldbergs 

teoretiska perspektiv. Goldberg menar att samhället bestämmer vad som ska uppfattas som 

avvikande och icke-avvikande, detta menar Goldberg inte är en egenskap som individen 

besitter från början, utan utvecklar efter interaktion med samhället (Goldberg, 1980). Utifrån 

min analys av nyhetsartiklarna är det möjligt att utsatta områden stämplas av media som 

avvikande platser utanför samhällets normer. Nyhetsartiklarna framställer utsatta områden 

som präglade av våld och olika former av brottslighet. Detta beskrivs även i artiklarna främst i 

negativa ordval, exempelvis ”brottslighet”, ”problembild” och ”otrygghet”. Detta kan leda till 

att boende och relevanta grupper tar till sig en stämpling som annorlunda från övriga 

samhället.  

 

I en nyhetsartikel publicerad i Expressen intervjuades invånare som bor i ett så kallat ”särskilt 

utsatt bostadsområde” (Uppsala, Gottsunda). Bostadsområdet skildras i artikeln som att 

invånarna är rädda för att hjälpa polisen och att de lever under ”parallella samhällsstrukturer”. 

Det uttrycks även i artikeln att invånarna känner sig trygga, men helst väljer att inte gå ut på 

kvällarna. Det beskrivs samtidigt i artikeln att boende upplever våld och rädsla. Detta är den 

enda artikeln i det analyserade materialet där boende i utsatta områden fick dela med sig av 

deras perspektiv om kameraövervakning. Samtidigt berättar vissa invånare att de känner en 

otrygghet och väljer att inte gå ut på kvällarna. Ålund (1997) menar att människorna som bor 

i förorter sällan får berätta om sina erfarenheter och perspektiv. Detta visades även i denna 

undersökning, där fick invånarna komma till tals endast i fyra av artiklarna.  

 
”Flera personer Expressen pratar med i Gottsunda säger samma sak. De är inte otrygga när 
de är ute, men de undviker att vara ute på kvällarna.” (Expressen, 03 juni 2019) 



 24 

 
”Alla Gottsundabor Expressen pratat med är överens om det finns positiva delar också. 
Vänner, bekanta, närhet, fin natur, Men de negativa sidorna överskuggar det.” (Expressen, 
03 juni 2019) 
 
”Flera boende berättar att de inte vågar gå ut på kvällarna” (Expressen, 03 juni 2019) 
 

Det är endast i fyra artiklar som invånarna kommer till tals där resterande artiklarna endast 

har polis och myndigheter fått utrymme att dela sin synpunkt på kameraövervakningen i 

utsatta områden. Det som är gemensamt för samtliga nyhetsartiklar är uttalanden från polisen 

och det ges inte något utrymme för invånarna i dessa områden att beskriva deras upplevelser. 

Detta kan tolkas via Elias och Scotson perspektiv att nyhetsartiklarna inte intervjuar boende i 

utsatta områden och detta kan vara en form av social kontroll. Detta kan bero på etablerade i 

samhället är inte benägna att skapa kontakt med outsidergrupper (Elias & Scotson, 1999, s. 

28).   

 

Det är flera artiklar som skildrar att ”parallella samhällsstrukturer” finns i de utsatta områdena 

och att kriminella är bosatta i dessa områden. Detta kan tolkas utifrån Goldbergs 

stämplingsteori. Goldberg menar att om man stämplas av samhället kan man ta till sig en 

negativ självbild utifrån det som beskrivs om individen. Detta kan resultera i att bilden av 

individerna bosatta i de utsatta områdena kan stämplas som avvikare och leva utanför 

samhällets normer. Goldberg hävdar att individer och grupper kan godta en stämpling som 

särskiljer dem från resten av samhället (Goldberg, 1980). Medias skildring av invånarna kan 

också tolkas via begreppet primär avvikare, vilket betyder att individer kan vara 

normbrytande utan alltför stora sociala, psykologiska och kulturella effekter. Detta påverkar 

inte avvikarens självbild allt för mycket (Lemert, 1967, s. 17 ). I detta fall är det möjligt att 

mediabilden om invånarna inte påverkas av beskrivningen i medierapporteringen Därmed 

uppfattar de sig inte som avvikande på grund av mediabilden som presenteras. 

 

”Det handlar om att kriminella är boende där, men även att det finns tendens till rättskipning 
utanför det etablerade systemet.” ( Skånska dagbladet, 28 april 2016) 
 

”Polisen har svårt för att jobba här, invånarna vill eller vågar inte hjälpa till och det finns 
’parallella samhällsstrukturer’.” (Expressen, 03 juni 2019)  
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Elias och Scotson tar upp begreppet ”socio dynamik”, vilket innebär att grupper istället för 

individer ställs mot varandra. Individer inom gruppen tas inte till hänsyn utan uppfattas som 

kollektiv. Detta menar Elias och Scotson skapar gruppfördomar och gruppen stämplas (Elias 

& Scotson, 2010, s. 33). I linje med Elias och Scotson teori om socio dynamik lyfts det fram i 

nyhetsartiklarna att problemen i de utsatta områdena är ett kollektivt problem. I de valda 

nyhetsartiklarna framgår det endast i fyra utav dem personliga skillnader mellan invånarna, 

där majoriteten av invånarna upplever trygghet i deras bostadsområde. I artiklarna tillskrivs 

områdena kollektivt gemensamma egenskaper såsom allmän plats för kriminalitet, våld och 

brottsområde. Invånarna i dessa områden beskrivs kollektivt i nyhetsartiklarna vara utanför 

det svenska rättssystemet. Dessa skildringar i nyhetsartiklarna kan skapa en uppdelning i 

samhället av etablerade och outsidergrupper. Utifrån Elias och Scotson teori kan stereotyper 

och gruppfördomar skapas om utsatta områden och invånarna. Enligt Elias och Scotson kan 

dessa outsidergrupper också nedvärderas och uppfattas som utanför samhället (Elias & 

Scotson, 2010, s. 10–12).  

 

Sernhede (2011) och Ålund (1997) skriver att medias beskrivning av förorterna uppvisar 

stereotypiska uppfattningar om dessa bostadsområden och människor. Sernhede (2011) menar 

att människorna och bostandområden alltid skildras negativt. Det resulterar i att boenden i 

dessa områden stigmatiseras. Stadsdelar och bostadsområden stämplas offentligt. Detta är en 

process Sernhede kallar för ”territoriell stigmatisering”. Skildringen av utsatta områden i flera 

av nyhetsartiklarna uppvisade i linje med detta negativa beskrivningar både av 

bostadsområdet och invånarna. Det finns några artiklar i studiens urval som försöker ge en 

mer nyanserad bild av utsatta områden och deras invånare, inte endast det stereotypa synsättet 

som tidigare beskrivits. Det tydligaste exemplet på detta är artikeln ovan som publicerades i 

Expressen (03 juni, 2019), där boende i utsatta områden intervjuades och fick dela med sig av 

sina perspektiv. 

 

5.1.2 Platsproblematik 
 

I flera av nyhetsartiklarna skildras områdena Rinkeby och Tensta, båda belägna i Stockholm, 

som ”allvarliga” där det pågår stor våldsbrottslighet. Enligt artiklarna är detta en av orsakerna 

varför dessa områden är i behov av kameraövervakning. I en artikel skrivs det exempelvis att 

kameraövervakning på olika platser är ett strategiskt ”behov”. Det som är gemensamt för 
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många artiklar som handlar om utsatta områden i Stockholm och Malmö är att många 

skjutningar och problem skildras. De platser som pekas ut i artiklarna är framför allt 

Lindängen (Malmö) och Rinkeby (Stockholm).  

 
”Tensta, Rinkeby och Husby övervakas sedan ett par veckor tillbaka av ett 60-tal kameror i 
brottsförebyggande syfte, en allt vanligare syn i utsatta områden.” (SVT Nyheter, 30 maj 
2017)  

”Det han talar om hur polisens övervakningskameror som sedan i våras sitter uppe i 
stockholmsstadsdelarna Tensta Rinkeby och Husby har påverkat kriminaliteten i området.” 
(Svenska Dagbladet, 03 januari 2018) 

”Efter skjutningarna – fler övervakningskameror i Malmö 
Det har varit mycket skjutningar i de områdena. Därför väljer vi att sätta ut kameror för att 
förebygga och ha bättre kontroll över vad som händer i Malmös utsatta områden, säger 
Johannes Dontsios, gruppchef vid områdespolisen Söder.” (SVT Nyheter, 27 januari 2019) 
 

I flera artiklar beskrivs Seved (Malmö) som en plats präglat av skjutningar och droghandel. 

Vidare beskrivs det i artikeln att detta har medfört att området klassificeras som ”särskilt 

utsatt”. Det uttrycks i artiklarna att det redan finns kameror i området, men att det behövs mer 

kameraövervakning. Gemensamt för många nyhetsartiklar är att kameraövervakning sägs 

behövas för att komma åt droghandeln som pågår i de utsatta områdena.  

 

”SEVED Polisen vill utöka kameraövervakningen i Seved till att även omfatta Sevedsplan. 
Stadsdelen har plågats av både droghandel och skjutningar, och Seved är numera, liksom 13 
andra områden i landet, klassat som ’särskilt utsatt’.” (Skånska Dagbladet, 28 april 2016) 
 

”I området kring Seved har det uppmärksammats den senaste tiden att brottsligheten har ökat 
på Sevedsplan. Butiksägarna känner sig hotade av ungdomsgäng som bedriver 
narkotikahandel utanför och nyligen skedde ett mordförsök där. Trots att vi har ökat 
närvaron och att även Malmö stad agerar menar vi att det är nödvändigt med en kamera på 
plats för att dämpa brottsligheten.” (Skånska dagbladet, 06 juni 2016)  
 

Nyhetsartiklarnas framställning av bostadsområden och invånarna i dessa områden kan även 

tolkas utifrån teoribegrepp etablerade och outsiders. I många artiklar skildras platsproblematik 

där specifika platser pekas ut. Exempelvis skildras Rinkeby, Tensta och Seved som 

problemområden där det pågår skjutningar och droghandel. Det som förmedlas i 

nyhetsartiklarna om utsatta områden leder till en benägenhet att boende och bostadsområdet 
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stigmatiseras som outsidergrupper. De kan uppfattas som outsiders av samhället eftersom 

nyhetsartiklarna porträtterar områden och invånarna med negativa attribut (Elias & Scotson, 

2010, s. 10–12). 

 

Backvall (2019) och (Ericsson et al. 2002) skriver att förorterna i svensk medierapportering 

kännetecknas av representationer som är dramatiska. Det används språk som exempelvis våld 

och främmande miljöer. Angående stigmatiserade bostadsområden förekommer teman med 

exempelvis brottslighet och elände. Tillspetsade skildringar av utsatta områden återfinns även 

i de analyserade nyhetsartiklarna.  

 

5.2 Problembild och utsatthet  
 

Det uttrycks i flertalet av artiklarna att det råder en stor chans att drabbas av brott och 

ordningsstörningar i de utsatta bostadsområdena. Utsatta bostadsområden som 

kameraövervakas framställs i artiklarna vara problematiska. Därmed påstås att 

kameraövervakning behövs. Det uttrycks i flera av artiklarna att kameraövervakning är 

nödvanligt för att kunna kartlägga brott som har begåtts och brott som pågår. De artiklarna 

som exempelvis handlar om Malmö skildrar områden med brottslighet som enligt artiklarna 

klassas som ”särskilt utsatt område”.                                                                                    

 
”– De är på platser där medborgarna är otrygga och löper en risk för att bli utsatta för brott 
eller ordningsstörningar, säger Anders Cronehag” (SVT Nyheter, 12 januari 2019) 
 
”Det begås många grova brott i områdena, konstaterar polisen. Polis och räddningstjänst 
har upprepade gånger attackerats och anmälare och vittnen till brott har hotats.” (Svenska 
Dagbladet, 10 november 2017) 
 
”Med kameraövervakningen har kriminell verksamhet flyttat och brott som annars inte hade 
kunnat lösas har klarats upp, enligt polisen i Rinkeby.” (Svenska Dagbladet, 03 januari 2018) 
 

Teorin om etablerade och outsiders kan appliceras för att förstå varför många nyhetsartiklar 

väljer att beskriva utsatta områden som problemområden där man kan råka ut för brott och 

ordningsstörningar. I detta fall kan skildringen av utsatta områden i media skapa 

outsidergrupper i samhället. Medias val av att skildra utsatta områden i negativt ljus har visats 
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i många nyhetsartiklar hos det analyserade materialet. Detta kan tolkas utifrån begreppet 

”moralisk differentiering” som innebär att de dåliga egenskaperna blir det som framhävs i 

samhället om outsidergruppen och detta representerar dem kollektivt (Elias & Scotson, 1999, 

s. 13). I samtliga nyhetsartiklar väljs det att framhäva de utsatta bostadsområdenas dåliga 

attribut, d.v.s. de individer som begår brott och skapar problem i dessa områden blir det som 

företräder gruppen som helhet. Elias och Scotson menar att den bilden är det som 

representerar hela gruppen och att de enskilda karaktärsdragen inte syns (Elias & Scotson, 

1999, s. 13). 

 

Samtliga nyhetsartiklar skildrar en problembild och behovet av kameraövervakning i utsatta 

områden. Vidare beskriver samtliga artiklar hur utsatta områden präglas av problematik, där 

det ”pågår” kriminalitet. I flera nyhetsartiklar framställs utsatta områden som farliga platser. 

Exempelvis sägs det i artiklarna att en av konsekvenserna av att den pågående kriminaliteten 

är att myndigheter har flyttat och affärer stängts.  

 
”De sitter på platser som har haft en brottslighet och problembild som är på en nivå så att de 
har fått epitetet särskilt utsatta platser av polisen, säger biträdande lokalpolisområdeschef 
Christoffer Bohman.” (SVT Nyheter, 03 januari 2018) 
 
”De lever i en sluten del av samhället där unga män med vapen styr med våld och hot. 
Joakim Söderström tillspetsat.” (Svenska Dagbladet, 25 september 2017) 
 
”Vanligt folk håller sig undan centrala platser på grund av kriminella gängs närvaro.” 
(Svenska Dagbladet, 04 januari 2018)  
 

I många av nyhetsartiklarna framställs det att utsatta områden präglas av rädsla och våld. Det 

belyses även att det offentliga rummet tagits över av kriminella och att detta vidare har 

medfört att invånarna inte vistas på centrala platser. Brune (1998) skriver att 

medierapporteringen om förorterna innehåller delar som handlar om hot som budskap av 

bostadsområden och platsen. Media kan forma den kollektiva synen på förorterna, vilken 

också blir normativ. Diskurserna i media finner alltså sin grund i begränsad information.  

 

I några av de analyserade nyhetsartiklarna rapporteras det att finns en tystnadskultur i de 

utsatta bostadsområdena, d.v.s. att de boende i dessa områden inte vill vittna. Det beskrivs 

även i många artiklar att myndigheter upplever svårigheter att hitta vittnen efter att ett brott 

begåtts. Samtliga artiklar kan möjliggöra en porträttering av utsatta områden som 
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outsidergrupp, vilket resulterar i att både bostadsområden och boende i området stigmatiseras. 

En del artiklar kan skapa en bild av att invånarna i utsatta områden är outsiders. Elias och 

Scotson (1999) menar att etablerade grupper har makten att bestämma det som ska framhävas 

om dem själva som grupp. Vidare kan det medföra att de etablerade grupperna i samhället 

uppfattas som överordnade (Elias & Scotson, 1999, s. 27–28). Utsatta områden presenteras i 

media som områden där kriminaliteten tagit över det offentliga rummet och där invånarna inte 

vistas. Dessa typer av negativa beskrivningar är det som färgar många av nyhetsartiklarna. 

Detta kan enligt Elias och Scotson (1999) perspektiv möjliggöra att boenden i utsatta områden 

betraktas som outsidergrupper och därmed blir underordnade i samhället.  

 
 ”I särskilt utsatta områden pågår grov brottslighet, ofta helt öppet. Men eftersom nästan 
ingen vill vittna är det svårt att få fällande domar.” (Svenska Dagbladet, 4 januari 2018) 
 
”Vi har en tysthetskultur, man litar inte riktigt på polisen i det här området. Här är kameror 
superviktigt, sedan säger inte vi att man ska ha kameror överallt i hela samhället men här är 
det stor hjälp för oss, säger han (poliskommissarie i Rinkeby).” (SVT Nyheter, 30 Maj 2017) 
 

Bilden som framställs om invånarna i utsatta områden i nyhetsartiklarna kan även tolkas 

utifrån sekundär avvikelse. Individer i utsatta bostadsområden kan uppfattas som avvikande 

av samhället och därmed stämplas med de egenskaper som skildras i artiklarna. Individer kan 

också själva stämpla sig som avvikande. I detta fall är det möjligt att medias skildring av 

invånarna i utsatta områden bidrar till att personer ser sig själva som avvikande. Utifrån 

stämplingsteorin kan detta leda till att individen stämplas av samhället som avvikande och att 

individen även ser sig själv som avvikande (Lemert, 1967, s. 40–41).Det är möjligt utifrån 

sekundär avvikelse att medias stämpling av utsatta områden kan skapa 

stigmatiseringsproblem, bestraffning och social kontroll , vilket kan leda till boende i utsatta 

områden anpassar sig till eller försvarar sin avvikarroll och sitt avvikande beteende (Lemert, 

1967, s. 17, s. 40 ).  

 

5.4 Kameraövervakning ur socialt perspektiv  
 

I flertalet av nyhetsartiklarna framhålls orsakerna till att kameraövervakning behövs i utsatta 

platser med ordval som exempelvis ”kriminell gängnärvaro”, ”kriminell verksamhet”, 

”brottslighet”, ”problembild” och ”otrygghet”. Det beskrivs i många artiklar att 

kameraövervakning ”behövs” i utsatta områden, vilka polismyndigheter har pekat ut. Det 
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övervägande antalet artiklar uttrycker att kameraövervakningen är en del bland andra 

brottsförebyggande åtgärder på utsatta platser. Det skildras i flertalet artiklar att orsakerna till 

att kameraövervakning används i utsatta områden är för att polisen ska få bättre kontroll av 

det som sker i området och på det sättet förhindra potentiella brott.           

                                                                                         
”– Vi använder kameran som ett verktyg för att öka tryggheten. Kameror i sig har visat sig ha 
en förebyggande effekt. Vi kan titta i realtid, så om vi skulle behöva kan vi använda materialet 
från inspelningarna, säger Zoran Markovic, kommunpolis i lokalpolisområde 
söder.”(Lokaltidningen Malmö Limhamn, 28 september 2016 
 
”Därför väljer vi att sätta ut kameror för att förebygga och ha bättre kontroll över vad som 
händer i Malmös utsatta områden.” (SVT Nyheter, 27 januari 2019)  
 
”Seved är en brottsutsatt plats och Polismyndigheten har visat att kameraövervakningen 
behövs som ett komplement till andra brottsförebyggande åtgärder.” (Skånska Dagbladet, 18 
juni 2018) 
 

Enligt Elias och Scotson teori kan den mediala skildringen av utsatta områden och behovet av 

att använda sig utav kameraövervakning skapa outsidergrupp i samhället. Nyhetsartiklarna 

pekar ut vissa områden som problemområden. Nyhetsartiklarna beskriver att behovet av 

kameraövervakningen är en nödvändighet för att kunna återta kontroll över området. Detta 

kan orsaka ytterligare uppdelning av staden, d.v.s. mellan etablerade och outsidergrupper där 

vissa områden i staden är i behov av att övervakas. Vidare kan det enligt Elias och Scotson 

även medföra perspektiv att gruppen outsiders i samhället nedvärderas och stämplas (Elias & 

Scotson, 1999, s. 27–28) . Utifrån detta är det möjligt att media har maktresurser att skapa 

uppdelningar av etablerade och outsidergrupper i samhället.  

 

I en studie av Stjernborg et al. (2015) om en av Malmös förorter menas det att 

kameraövervakningen i brottsdrabbade områden leder till att man inte besöker dessa områden. 

Polisen har inte förmågan att vakta området och väljer därför att kameraövervaka dessa 

platser. Författarna skriver att medias beskrivning av områden kan orsaka stigmatisering både 

av platsen och invånarna. Media väljer att skildra platserna som att de är i behov av social 

kontroll och skildrar diskurser om kriminalitet. Detta har även påvisats i denna studie, där 

majoriteten av nyhetsartiklarna beskriver att det är nödvanligt med kameraövervakning i 

utsatta områden samt behovet av kontroll på dessa platser. I flera av nyhetsartiklarna framgår 

det att ordning och trygghet behöver återinföras i utsatta områden. Utifrån Stjernborg et al. 
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(2015) kan konsekvenserna av kameraövervakningen i utsatta områden resultera i att 

bostadsområden stigmatiseras och områden som övervakas besöks inte. Det vi även kan se 

utifrån citat ovan och i flera andra nyhetsartiklar där polismyndigheter beskriver exempelvis 

utsatta områden som brottsutsatta. Vilket menar Stjernborg et al. (2015) menar att det är 

polisen som är grunden till bilden av utsatta områden. 

 

I några av artiklarna fick boende i utsatta bostadsområden komma till tals och dela med sig 

deras åsikter om kameraövervakning.  Majoriteten hade positiv inställning till att övervaka 

vissa områden som var i behov av kameraövervakning och det hade lett till en ökad trygghet. 

Det fanns även andra boende i utsatta områden som upplevda att övervakningen inte spelade 

någon roll eftersom problematiken förflyttar sig till andra områden, där det har blivit otryggt.  

 

”Lindängenborna A och B tycker att det redan märks en skillnad i Lindängen centrum, trots 
att kameran varit uppe endast i några dagar. 
– Det har inte varit så mycket stök. Det är verkligen bra att det finns en kamera. Det är här 
alla samlas på kvällarna.” (Lokaltidningen Malmö Limhamn, 28 september 2016) 
 
”De näringsidkare som Lokaltidningen talat med håller med 
– Alla här har märkt en skillnad. Det är mindre stökigt. De som alltid stod i gången är borta. 
Man ser att det blivit ett resultat. Men risken är att kameran kom upp lite sent, eftersom alla 
händelser som skett här har gjort människor rädda, säger en näringsidkare, som vill vara 
anonym.”  ( Lokaltidningen Malmö Limhamn 11 oktober, 2016). 
 
”Förut sålde ungdomarna hasch här, nu springer de två hundra meter på andra sidan här, 
säger boende i området.” (SVT nyheter, 30 maj 2017)  
 
”Droghandeln har istället flyttat till ett annat ställe på Lindängen.” ( Lokaltidningen Malmö 
Limhamn 11 oktober, 2016) 
 

I en del av det analyserade materialet problematiseras kameraövervakning i utsatta områden. 

Det beskrivs att kameraövervakning inte är lösningen till alla problem i utsatta områden. Det 

kommer inte att helt och hållet avslöja brottslingar, minska brottsligheten och problematiken. 

Några artiklar uttrycker exempelvis att brottsligheten inte har minskat, utan att den har bytt 

plats till andra utsatta områden. Dessa nyhetsartiklar kan sägas bli ett motargument till artiklar 

som bara menar på att det är i behov av kameraövervakning i utsatta områden för komma åt 

problemen. Vidare beskriver många nyhetsartiklar att det behövs andra åtgärder för motarbeta 

brottsligheten i utsatta områden, exempelvis fler synliga poliser. I flera artiklar uttrycks det att 
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i områden som övervakas känner invånarna och näringsidkare sig tryggare, vilket har lett till 

en del förbättring. Detta tyder på att åsikter i media varierar kring kameraövervakningens 

inverkan på det platser som övervakas och mediabilden om övervakning. Mycket tidigare 

forskning tyder på att medias skildring av förorterna främst är negativ. Det kan exempelvis 

handla om framställningar av ensidiga och stereotypiska bilder av förorterna som präglades av 

kriminalitet och sociala problem (Elstrud & Lalander, 2007; Forkby & Liljeholm Hanssons, 

2011).  

 
”Kameror löser inte allt.” (Skånska Dagbladet, 03 oktober 2017)  
 
”Brottslingarna byter arena. Droghandeln i stadskärnan har försvunnit från centrum. Men 
enligt boende har den inte flyttat lång” (SVT Nyheter 30 Maj 2017)  
 
”Kameraövervakning har i debatten blivit en slags patentmedicin för att minska 
brottsligheten och av slöjabrotts.” (Skånska Dagbladet, 03 oktober 2017)  
 
”Men vi har redan patrullerande poliser i området sedan i somras och vi har gjort många 
tillslag både när det gäller narkotika och annan brottslighet” (Skånska Dagbladet, 20 
oktober 2015) 
 

I några nyhetsartiklar förmedlas det att kameraövervakning i utsatta områden inte borde vara 

en av de första åtgärderna som genomförs. Det beskrivs att andra insatser är viktiga, 

exempelvis att polisens patrullering ökar och fler synliga poliser i dessa områden. Det 

beskrivs även i några artiklar att man inte ska ha ”hög tilltro” till kameraövervakningen, att 

det är viktigt med andra typer av samhällsinsatser som skapa medborglig förtroende och tillit. 

Det skildras i flera artiklar att kameraövervakning och övervakning inte är den enda lösningen 

och att hela samhällets engagemang krävs i utsatta områden. Tidigare forskning Sernhede 

(2011) menar att stora städer i förorterna har resurser förstärkts det senaste decenniet för 

polisövervakning, intervention och kontroll. Däremot har den sociala preventionen minskat, 

som exempelvis mer satsning på skolan. I relation till tidigare forskning visar denna studie att 

insikter i analyserade nyhetsartiklarna att övervakning och kontroll inte är metoden för 

komma åt problem.  

 

”Polisen har visat att platsen är så brottsutsatt. Dessutom har de vidtagit andra åtgärder. De 
har ökat patrulleringen, samarbetar med kommunen på platsen och är synliga i större 
utsträckning.” (Sydsvenskan, 06 september 2017)  
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”– Vi ska ta tag i narkotikaproblematiken och ungdomsbrottsligheten, men framför allt ska 
Lindängenborna känna sig trygga. Att ha en kamera är en del av det.”(Lokaltidningen Malmö 
Limhamn, 28 september 2016)  
 
"Bohman ser dock risk med att man har för hög tilltro till övervakningen till kamerornas 
effekter.” ( Svenska Dagbladet, 01 januari 2018) 
 

Brune (1998) menar att diskurserna i medierna om förorterna är baserade på begränsad 

information och att detta blir den gemensamma uppfattningen om förorterna. Den nyanserade 

medierapporteringen om kameraövervakningen alltså är viktig då det inte bara ges en negativ 

syn på utsatta områden som den tidigare forskningen tyder på. Främst är att skildringarna av 

utsatta områden blir mer mångdimensionella och inte bara framställer utsatta områden som 

brottutsatta, kriminella och med invånare utanför rättssystemet.  

 

5.5 Kameraövervakningens effekter  
 

I samtliga analyserade artiklar beskrivs det att kameraövervakning ska motverka otrygghet 

och kriminalitet på dessa platser. Det uttrycks även att det med hjälp av kamerorna ska bli 

lättare att lösa brott och förebygga brottlighet. I flertalet av nyhetsartiklarna i studien som 

handlar om Malmö och Stockholm sägs exempelvis att tryggheten har ökat i områden som 

kameraövervakas. I nyhetsartiklarna uttrycks det att kameraövervakningen har haft positiv 

inverkan på utsatta områden i olika grader, i vissa platser har det kunnat lösa brott och andra 

fall vara brottsförebyggande.  Samtidigt finns det några nyhetsartiklar som skänker en 

kontrast där det beskrivs att få brott har lösts av kamerorna.  Kameraövervakning på utsatta 

platser behövs för att brott ska uppmärksammas, polisens kapacitet ska omfördelas och 

polisutredningar på platsen ska kunna utföras ”lättare”.  

 
”Han poängterar att kameraövervakningen skapar bättre förutsättningar för att observera 
incidenter och riskpersoner, leda och fördela de polisiära resurserna till platsen och lättare 
kunna göra polisutredningar av aktuella brott i området.” (Skånska dagbladet , 9 juni 2016) 
 
”Kamerorna ska motverka kriminalitet och otrygghet och är en del av polisens satsning i 
några av Stockholms läns mest utsatta områden. Tidigare år har gator och torg i 
Järvaområdet förstärkts med kamerabevakning och länge har Södertälje varit på tur.” (SVT 
Nyheter, 15 juli 2019) 
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”Ett 50-tal övervakningskameror planeras att sättas upp i Borås utsatta områden” (SVT 
Nyheter 12 januari 2019)  
 

Forskarna Welsh Brandon och Farrington (2007) förklarar kameraövervakningen ur ett 

kriminologiskt perspektiv. Forskarna utförde en studie som handlar om 

kameraövervakningens effekter, där de utvärderade 40 studier. Huvudresultatet av 

forskningen indikerade att kameraövervakningen lett till att brottsligheten har minskat mest 

på parkeringsplatser, där brott minskade drastiskt med 51 procent. Studien påvisade att 

kameraövervakningen i centrumområden och bostadsområden inte hade stora 

brottförminskningseffekter. 

I många av artiklarna uttrycks det av polisen att kameraövervakningens önskade effekt på 

boenden i utsatta bostadsområden är att de ska känna sig ”trygga” och att det ska verka 

brottförebyggande. Det skildras exempelvis i flera nyhetsartiklar att kameraövervakningen 

ska göra det lättare för lagföring och utredning av brottslig verksamhet. Detta i relation till 

tidigare forskning visar som BRÅ utvärderade kameraövervakningens effekter på platserna 

Stureplan och Medborgarplatsen där det finns problem med brottslighet. Undersökningen 

visade kameraövervakningen hade ingen effekt i dessa platser (Kindgren & Marklund, 2014).  

 
”Tanken med kameraövervakningen är att den ska uppmärksamma, förebygga och förhindra 
brott och allmänfarlig ödeläggelse samt ytterligare angrepp som förutom egendomsskada 
också kan innebära risker för kroppsskada för förbipasserande och därmed risk för brott mot 
liv och hälsa, skriver polismästaren.” (Skånska Dagbladet, 09 juni 2016) 
 
”Polisen hoppas att fler kameror på allmän plats ska verka brottsförebyggande och skapa en 
större trygghet för de boende i området.” (SVT Nyheter, 24 januari 2019) 
 
”Övervakningskameror kan skapa trygghet.” (Skånska Dagbladet, 03 oktober 2017) 
 

I vissa artiklar i det analyserade textmaterialet i denna undersökning framgår det att 

kameraövervakning i Malmöområdet också kan användas till att övervaka händelser i realtid 

och undersöka brott i ”efterhand”. Detta kan leda till som det redan nämnts i tidigare 

forskning om kameraövervakningens effekter, anställda övervakar människorna utifrån 

stereotypa egenskaper, vilket kan ha grund i de anställdas personliga fördomar (Smith 2004). 

Detta kan även hända i utsatta områden att personer övervakas utifrån stereotypa attribut. 

Kameraövervakning i realtid kan även förstås ur stämplingsteorin där individer bosatta i 

området kan stämplas av medier för det kan uppfattas av samhället som avvikande och 
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därmed övervakas utifrån dessa karaktärsdrag (Goldberg, 1980). Det Smith (2004) menar är 

att kameraövervakning i realtid kan leda till social uppdelning inom samhället. I några andra 

nyhetsartiklar uttrycks det att polisen inte har möjlighet att bevaka i realtid. 

 
”Kameror kan man använda för att bevaka skeende i realtid och när vi utreder ett brott i 
efterhand.” (Skånska Dagbladet, 20 oktober 2015) 
 
”Kameran knyts till en operatör på polisens ledningscentral, som kan se bilderna i realtid.” 
(Skånska Dagbladet, 09 juni 2016)  
 

Avslutningsvis finns det i flera av nyhetsartiklarna hopp och mål gällande vad 

kameraövervakningen i utsatta områden ska bidra med. Det framställs i artiklarna att 

förhoppningen är att kameraövervakningen ska leda till en förbättring främst av kriminaliteten 

och brottsligheten.  

 
”Dels är det en brottslighet som vi tror oss veta kommer att påverkas av kameran, dels har de 
här platserna i vår medborgardialog stått ut som otrygga, säger biträdande 
lokalpolisområdeschef Christoffer Bohman.” (SVT Nyheter, 03 januari 2018) 
 
”Om vi lyckas få bort kriminaliteten från de här platserna är det en vinst, för då kan vanliga 
hederliga människor ta tillbaka det offentliga rummet, säger Joakim Söderström, nationellt 
ansvarig för polisens allmänna kameraövervakning.” (Svenska Dagbladet, 03 januari 2019)  
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6. Slutdiskussion  
 

I detta avslutande kapitel summeras resultatet och de centrala delarna tas upp, samt kopplas 

till studiens syfte och frågeställning. Därefter diskuteras undersökningens resultat i 

förhållande till tidigare forskning och teori. I nästa steg diskuteras metoden i förhållande till 

resultatet. Avslutningsvis läggs fokus på studiens slutsatser och förslag på vidare forskning 

ges.    

 

6.1 Summering  
 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka de mediala representationerna av utsatta 

områden relaterat till rapporteringen om kameraövervakning. Detta gjordes för att få en 

djupare förståelse för hur media framställer och porträtterar utsatta bostadsområden och dess 

invånare. Med hjälp av kvalitativ innehållsanalys var intentionen att undersöka det 

underliggande budskapet i nyhetsartiklar om stigmatiserade bostadsområden. Studiens 

frågeställning är följande: Hur skildras utsatta områden och deras invånare i samband med 

medierapporteringen om kameraövervakning? Till en början presenteras en summering av de 

mönster som har hittats i nyhetsartiklarna, indelade i tre teman och ett undertema. 

 

Det första temat som har redogjorts för i analysen handlar om brottsområde och kriminalitet 

med undertemat platsproblematik, vilket generellt kännetecknas av beskrivningar om utsatta 

områden. Majoriteten av artiklarna präglas av negativa beskrivningar om utsatta områden med 

ordval såsom brottsområde, våld och kriminalitet. Nyhetsartiklarna skildrar att utsatta 

områden präglas av ”synliga våldsyttringar”, öppen narkotikahandel och andra brott. 

Nyhetsartiklarna beskriver platsproblematik där vissa områden, exempelvis Rinkeby och 

Tensta, påstås i artiklarna vara platser med våld och därför vara i behov av 

kameraövervakning. I flera av artiklarna om utsatta områden framhävs beskrivningar om att 

invånarna inte är behjälpliga för polisen. Invånarna porträtteras som att de har ”en tendens” 

att leva utanför rättsväsendet. Det ges även en bild av att invånarna i utsatta bostadsområden 

upplever en viss otrygghet. Utifrån Goldbergs teoretiska perspektiv om stämplingsteorin kan 

utsatta områden stämplas som avvikande plats av media som befinner sig utanför samhällets 

”ideala” bild. Det kan även tolkas utifrån Elias och Scotson teoretiska perspektiv om 
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etablerade och outsiders i utsatta områden under vilken boende stigmatiseras som outsiders 

grupp. I nyhetsartiklarnas beskrivning om utsatta områden präglas invånarna och området 

generellt sett av negativa attribut.  

 

Det finns en del nyhetsartiklar som försöker skildra utsatta områden mer nyanserat och där 

man menar att det är vissa områden med brottslighet och problem. Det tydligaste exemplet på 

detta är en intervju genomförd av Expressen med boende i utsatta områden där majoriteten 

menar att de känner trygghet, men ändå väljer att inte gå ut på kvällen. Samtidigt i samma 

artikel finns det personer som upplever otrygghet. 

 

Det andra temat som har presenterats i studien handlar om problembild och utsatthet. 

Nyhetsartiklarna beskriver att utsatta områden som problematiska på olika sätt och det finns 

risk att man blir utsatt för brott och ordningsstörningar. Det skildras i artiklarna att 

kameraövervakningen är nödvändig för att lösa brott i de utsatta områdena. Detta kan tolkas 

utifrån Elias och Scotson (1999) teoretiska begrepp om outsidergrupper, där de ”dåliga” 

egenskaperna blir det som representerar gruppen i stort. Många av nyhetsartiklarna poängterar 

att utsatta områdens negativa sidor, bland annat individer som begår brott och skapar 

problem. Denna typ av medierapportering leder till att outsidergruppen presenteras kollektivt 

och att individuella egenskaper inte lyfts fram. Flera artiklar representerar utsatta områden 

som farliga platser och hotfulla områden. Nyhetsartiklarna framställer att det offentliga 

rummet ”erövrats” av kriminella i de utsatta platserna och att centrala områden inte besöks av 

människor.  

 

Det är några artiklar som menar att det finns en tystnadskultur i utsatta områden, alltså att 

individer inte vill vittna, vilket uttrycks i artiklarna försvåra myndigheternas arbete. Samtliga 

artiklarna kan stämma överens med Elias och Scotson teoretiska beskrivning om etablerade 

och outsiders; gestaltningen av utsatta platser kan skapa outsidergrupper och stigmatiserar 

boende i området. Det är möjligt utifrån Elias och Scotson teori att boende i utsatta områden 

kan ses som underordnade i samhället.  

 

Det tredje temat lägger fokus på det sociala perspektivet hos kameraövervakningen i utsatta 

områden. Flertalet av nyhetsartiklarna rapporterar att polisen har gett direktiv om att dessa 

platser ”behöver” kameraövervakas. Det beskrivs i många artiklar att kameraövervakningen i 

utsatta områden ska verka brottsförebyggande, användas för att bättre kontrollera områden, 
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förhindra brott och en del andra åtgärder som inte specificerats. Utifrån Elias och Scotson 

teoribegrepp etablerade och outsiders kan vi tolka hur media har maktresurser att skapa en 

uppdelning av etablerade och outsiders. Nyhetsartiklar framställer det som att vissa 

stadsområden är i absolut behov av kameraövervakning. 

 

Det finns nyhetsartiklar som problematiserar och nyanserar framställningen av 

kameraövervakning i utsatta områden, som menar att övervakning inte är lösningen för att 

upptäcka och minska brottslighet. Det redogörs i artiklarna att när områden övervakas 

förflyttas brottsligheten till andra platser. Det beskrivs i flera artiklar att andra åtgärder är 

viktiga i utsatta områden, såsom synliga poliser och samhällsengagemang. Trots denna 

skildring finns det också andra nyhetsartiklar som uttrycker att boende och näringsidkare på 

utsatta platser känner sig tryggare med hjälp av kameraövervakning.  

 

Det sista temat handlar om kameraövervakningens effekter. I samtliga artiklar påstås att 

kameraövervakningen ska bekämpa kriminalitet och otrygghet i utsatta områden. Det finns 

olika uppfattningar om kameraövervakningens effekter i utsatta områden. I en del artiklar 

sägs det att man har kunnat klara upp brott. Det skildras även i många artiklar att tryggheten 

har ökat i utsatta platser som kameraövervakas exempelvis Stockholm och Malmö. Det 

existerar samtidigt en kontrast i de analyserade nyhetsartiklarna som beskriver att endast 

enstaka brott har lösts av kamerorna. Det skrivs huvudsakligen i artiklarna om att 

kameraövervakningen i utsatta områden ska observera brott, göra polisutredningar enklare 

och förenkla polisens omfördelning av kapacitet.  

 

6.2 Diskussion av resultat i relation till tidigare forskning och teori  
 

Den tidigare forskningen om kameraövervakningen som har presenterats i studien har bidragit 

till förståelsen för de sociala effekterna som kameraövervakningen kan resultera i utsatta 

områden. Forskningsfältet om medias skildring av utsatta områden är väl undersökt och brett. 

Den tidigare forskning som har redovisats i denna studie har visat att beskrivningarna av 

utsatta områden i medierapporteringen generellt kännetecknas av negativa egenskaper, både 

om boende och bostadsområdena. Detta har hjälpt till att förstå hur nyhetsartiklarna väljer att 

illustrera utsatta områden och invånarna i dessa bostadsområden. I denna undersökning finns 

det flera liknelser med tidigare forskning just när det kommer till den negativa mediebilden 
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om utsatta områden. Trots att studiens empiriska undersökningsmaterial specifikt handlar om 

nyhetsrapportering om kameraövervakning i utsatta områden. 

 

Det jag upplever att denna undersökning har bidragit till forskningsfältet genom att 

nyhetsartiklarna har analyserats med kvalitativ innehållsanalys, vilket i sin tur har lett till en 

ökad förståelse av den mediala representationen av utsatta områden. Studien visar framförallt 

att utsatta platser gestaltas som i specifikt behov av kameraövervakning och kontroll för att 

områdena ska upplevas ”normala” i förhållande till resten av samhället. Nyhetsartiklarna 

skildrar att det inte finns trygghet och allmän ordning i utsatta områden. Det råder delade 

meningar i nyhetsartiklarna kring kameraövervakningens effekter, där det uttrycks att 

kameraövervakning har påverkan exempelvis på boende och näringsidkare som upplever 

trygghet i vissa utsatta platser.  

 

Det skildas i artiklarna att kameraövervakningen kan ha en förbättrande inverkan på 

kriminaliteten. Det finns även nyhetsartiklar som är mer kritiska mot kameraövervakningen i 

utsatta områden och som menar att övervakning inte löser all problematik. Dock finns det 

nyhetsartiklar som nyanserar bilden av kameraövervakningen och som förmedlar att det är 

viktigt att det finns andra åtgärder som synliga poliser och inte enbart övervakning. Det 

framställs i nyhetsartiklarna att det existerar ”parallella samhällsstrukturer” i utsatta områden, 

vilket innebär att deras invånare inte vill vittna och lever utanför rättssystemet. 

Nyhetsartiklarna beskriver att det finns invånare som upplever trygghet i utsatta områden. Det 

som studien kan bekräfta är att medierapporteringen förfarande präglas av skildringen av 

utsatta områden som brottsplatser, ”problemområden” och farliga platser. 

 

Teorierna stämplingsteorin och etablerade och outsiders har varit till mycket hjälp för att 

kunna tolka hur medierapporteringen om kameraövervakning framställer utsatta områden och 

deras invånare. Teorierna har bidragit med ett djupare perspektiv och förståelse för att kunna 

tolka nyhetsartiklarna. Det skulle nu vara till fördel om det användes teorier som berör 

maktperspektiv, givet att makt spelar en viktig roll i hur olika bostadsplatser och invånare 

grupper i Sverige framställs i medierapporteringen. 
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6.3 Diskussion av relationen mellan resultat och metod 
 

Med hjälp av metodansatsen kvalitativ innehållsanalys möjliggjordes förståelsen av det 

underliggande i nyhetsartiklarna för denna undersökning. Metodansatsen bidrog även till ett 

öppet förhållningsätt vid redovisningen av resultat och vid analysen av nyhetsartiklarna. 

Uppsatsens metodval krävde att textmaterialet behövdes läsas många gånger för följande 

kodning och analys, vilket var tidskrävande. Generaliserbarheten av resultaten i denna studie 

kan sägas vara låg i och med det begränsade urvalet av nyhetsartiklar. Det hade varit en fördel 

om studien hade kompletterats med exempelvis intervjuer av invånarna i utsatta områden 

kring hur de upplever den mediala representationen av deras bostadsområden och 

kameraövervakning. Detta hade varit fördelaktigt eftersom få har möjlighet att uttala sig om 

sina perspektiv. Boende skulle på så sätt få sina röster hörda utanför medierapporteringen. 

Omvänt var styrkan hos den kvalitativa innehållsanalysen just den öppna kodningsprocessen 

och möjligheten att kunna gå fram och tillbaka mellan textmaterialet och kodningen. Trots det 

begränsade materialet finns ett tydligt mönster hos medias skildring av utsatta områden och 

deras kameraövervakning, vilket blir uppenbart vid studiet av dessa nyhetsartiklar. 

 

6.4 Slutsatser  
 

Det slutsatser som kan dras i denna studie om medierepresentationen av utsatta platser 

relaterad till rapporteringen av kameraövervakningen, mediabilden av utsatta 

områden skildras vara platser med brottslighet, kriminalitet och våldsproblematik. En stor del 

av medierapporteringen präglas av att kameraövervakning är ett absolut krav i utsatta 

områden för området ska bli tryggt och “säkert”. Det finns även nyhetsartiklar som nyanserar 

bilden av kameraövervakning i utsatta platser och menar att det inte är lösningen för att 

komma åt problem i dessa områden, exempelvis har brottsligheten förflyttad sig när områden 

kameraövervakas. Det skillras i artiklarna att det finns “parallella samhällsstrukturer” i de 

utsatta områdena där området är utanför samhällets normer.  

Utifrån nyhetsartiklarna beskrivs det att kameraövervakningen bidragit med en 

viss positiv inverkan på kriminaliteten i utsatta områden. Det finns nyhetsartiklar som 

uttrycker att det behövs andra insatser från samhället som exempelvis förtroende och tillit 

skapande, utöver kameraövervakning.   
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Nyhetsartiklar skildrar att boende och näringsidkare i området känner sig tryggare efter 

installationen av kameraövervakning. Det finns också beskrivningar att boende i utsatta 

bostadsområden som upplever att andra platser i deras område blivit otryggt efter 

kameraövervakningen då kriminaliteten har flyttad sig. Medierapporteringen framställer 

boende vara avvikande i förhållande till samhället, där de tillskrivs egenskaperna 

som utanför rättssystemet och tystnadskultur. Mediabilden av utsatta områden och boende i 

dessa platser domineras generellt sett av negativa attribut i nyhetsrapporteringen. 

 

6.5 Förslag på vidare forskning 
 

Denna studie anser jag är en bra början till vidare forskning då efter genomgånget material 

uppmärksammat att de boende i dessa områden som artiklarna handlar om sällan kommer till 

tals. Det skulle vara intressant att få en ökad förståelse varför invånarna i samma område kan 

ha olika uppfattningar om exakt samma plats. Vidare skulle det vara av intresse att jämföra 

nyinflyttade boenden med de som har bott i området under en längre period hur de upplever 

den mediala skildringen av utsatta områden. 
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