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ABSTRACT 
 
The aim of this study was to seek knowledge about how the media audience interprets media 
representations of immigrants as well as the construction of ”us” and ”them” that is created 
from the media report.  
 
We implemented two focus group interviews, one containing only ethnical Swedes and one 
holding a variety of people with different ethnical backgrounds. The focus groups got to read 
nine news articles from different Swedish news papers selected by us, based upon previous 
research. These articles got to serve as the basis of the discussion.  
   To supplement the focus groups, which got to represent the media audience, we also 
interviewed two different persons we choose to call informants, whom are both immigrants 
and are or have been politically active and often appear in local media. 
   The interviews were our empirical material which was used for analysis. The method we 
used was qualitative analysis of meaning and was based upon a hermeneutic starting point, 
meaning that all humans are interpreting beings. As a theoretical base we used a social 
constructivistic perspective, with central theories such as stereotyping and representations. 
 
The result showed that the media audience sees through the distorted media representations of 
immigrants. There was an obvious awareness among the participants but at the same time they 
admitted being affected by the stereotypes and incorrect representations of immigrants. 
Reluctant racial prejudice could be discerned in the shape of implicit racism in spite of the 
awareness that was proved. All the participants agreed on the fact that Muslims are the people 
who are seen as collective representatives of all immigrants. The reason for this bias they all 
thought originated from the extreme representation of Muslims in the media, that is, there are 
more often fundamentalists who are allowed to be seen and to make statements in the media 
than ordinary people. There were also dissimilarities in the interpretation of the media 
representations between the Swedish group and the group from mixed ethnic backgrounds.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: Muslims, ethnicity, public opinion, immigrants, media representations, 
stereotypes, racism, “us” and “them”, journalism 
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1. INLEDNING 

De svenska medierna bedriver idag en bristfällig journalistik när det kommer till 

rapporteringen om etniska minoriteter – ett mångfaldsproblem som inte bara existerar i 

medierna, utan också reflekteras på samhällets vardagssituationer. Vårt intresse för 

mångfaldsjournalistik har väckts under tiden som journaliststuderande vid Linnéuniversitetet, 

där vi har fått en inblick i hur stora problemen faktiskt är. En medvetenhet har vuxit fram 

angående de skillnader som finns i rapporteringen om olika etniska grupper i samhället och 

därför vill vi med den här studien undersöka hur publiken uppfattar denna rapportering.  

   I Sverige lever idag flera generationer invandrare som svenska medborgare, men i medierna 

finns fortfarande en klyfta som förstärker skillnaden mellan personer med utländskt ursprung 

och svenskar. Medierna representerar ofta etniska minoriteter som en avlägsen grupp och 

skapar en känsla av ”dom”, medan personer med västerländskt och framför allt svenskt 

ursprung representeras personligt och nära, som en grupp vi kan känna tillhörighet med och 

därmed få en känsla av ett ”vi” med. Mediebilden av etniska minoriteter blir därför ofta 

felaktig och förvrängd.  

   Vi vill göra den här undersökningen då vi anser att mångfaldsfrågan är oerhört viktig och ett 

av de största problemen rörande medier och mediers inverkan på samhällsuppfattningarna 

idag. Då det redan finns omfattande studier som konstaterar att etniska minoriteter 

representeras skevt i medierna vill vi istället gå ett steg längre och undersöka hur den skeva 

representationen uppfattas av mediernas målgrupp, nämligen publiken. Vi är intresserade av 

att komma in på djupet på dess uppfattningar och genom detta kunna urskilja hur människor 

tolkar och förstår medieinnehåll. Vår studie hör därför hemma inom receptionsforskning och 

medieetnografi. Därmed har vi också valt ett kvalitativt tillvägagångssätt med djupgående 

forskningsintervjuer som grund för studiens empiriska material.  

 

Vissa länder i Europa har kommit längre med mångfaldsproblemet än Sverige. Storbritannien, 

Holland, Tyskland och Kanada har samtliga en längre och djupare erfarenhet av arbete med 

mångfaldsjournalistik. Gemensamt för dessa länder är att de har en uttalad och tydlig respekt 

för andra kulturer och att man har erkänt problemen med diskriminering och i viss mån rasism 

i medierna (Kianzad & Sandström, 2008:11). Där uppmuntrar man olika kulturer att leva 

tillsammans, medan de svenska medierna istället bygger murar.  Vi som blivande journalister 

anser att det är väldigt viktig att belysa och försöka förändra detta, då journalistikens makt går 

hand i hand med dess ansvar och konsekvenser.  
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   Medierna är en del av samhället och hjälper till att skapa de sociala konstruktioner som 

råder och påverkar därmed hur vi upplever olika fenomen i vår verklighet. Detta gäller även 

för hur vi ser på bland annat invandrare. Det här är något vi har valt att fokusera på i den här 

studien och därför är begreppsparet ”vi” och ”dom” centralt och något som vi kommer att 

återknyta till uppsatsen igenom. Vi använder oss också fortlöpande av de problematiska 

begreppen invandrare och svenskar, något vi kommer att motivera tydligare längre fram i 

uppsatsen. En kort definition för hur vi har använt begreppen finns redan i kapitlet 2. 

Bakgrund, medan vi utvecklar framför allt ”vi” och ”dom” ytterligare i det senare teori- och 

tidigare forskningskapitlet, 3. Den förvrängda bildens ursprung. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien har varit att söka kunskap om hur människor med olika etnicitet tolkar 

mediernas representationer av det som i Sverige ofta benämns som invandrare, samt den 

konstruktion av ”vi” och ”dom” som skapas ur medierapporteringen. Detta genom fokusering 

på vad forskning tidigare har lyft fram som ett antal vanligt förekommande tematiseringar i 

medierna, där invandrare ofta figurerar och tillskrivs olika avvikande roller i förhållande till 

svenskar. Utifrån dessa teoretiska teman har vi sedan valt ut representativa artiklar, som ett 

antal personer av olika etnicitet både i grupp och enskilt har fått läsa och analysera. Detta 

kommer vi att gå djupare in på och beskriva under kapitlet 4. Undersökningens 

genomförande. 

 

1.2 Forskningsfråga och frågeställningar 

Vår huvudsakliga forskningsfråga i studien är: Hur uppfattar mediekonsumenterna mediernas 

representationer av olika invandrarteman? I anslutning till denna centrala fråga har vi också 

utformat ett antal kompletterande frågeställningar: 

 

- Stämmer mediernas verklighetsbild av invandrare överens med publikens?  

- Skiljer sig tolkningen av medieinnehållet åt mellan svenskar och invandrare? 

- Hur tror publiken att medierna påverkar deras uppfattningar om ”vi” och ”dom”? 

- Anser publiken att diskursen skiljer sig i rapporteringen om svenskar och invandrare? 

 



 6 

1.3 Avgränsningar 

Vår studie är ämnad att ge kunskap om hur publiken uppfattar och tolkar de svenska 

mediernas representationer av etniska minoriteter generellt, oavsett medium. Men för att 

kunna hålla oss till ett hanterbart material har vi valt att avgränsa oss till den tryckta pressen 

som grund för vårt empiriska material, vilket är utskrifterna av våra intervjuer. Ett antal 

artiklar hämtade ur svenska dagstidningar har därför fått stå som underlag och utgångspunkt 

för de diskussioner om medierepresentationer som representanter för publiken har fört i vår 

undersökning. Dessa representanter har intervjuats tillsammans i form av fokusgrupper. Vi 

återkommer till både sammansättningen av dessa fokusgrupper samt underlaget bestående av 

de utvalda tidningsartiklarna i kapitlen 4. Undersökningens genomförande samt i Appendix 

(se sida 67). Vårt syfte är att fokusera på publikens uppfattningar och tolkningar av 

medieinnehållet och inte att själva analysera detta. 
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2. BAKGRUND 
Huvudsyftet för undersökningen är som tidigare nämnt att ta reda på hur publiken uppfattar och 
påverkas av medieinnehållet när det gäller olika invandrarteman. Studien vilar också på ett intresse för 
mediernas delaktighet i att skapa stereotypa bilder, representationer och klyftor mellan människor med 
olika etniska bakgrunder. I följande kapitel redogör vi för olika centrala begrepp och tankar som rör 
detta och som format vår förförståelse, det vill säga erfarenheter som har gett form åt vårt sätt att se på 
världen. Vi presenterar också vad vi menar med mediernas representationer och vad de innebär. 

 

2.1 Vår förförståelse 

Förförståelse innebär att människan är en tolkande varelse som inte enbart uppfattar 

omvärlden genom sina sinnen, utan tolkar allt utifrån vad han eller hon vet sedan tidigare 

(Thurén, 1991:53). Förförståelsen påverkas ofta i hög grad av våra värderingar och kan därför 

leda oss fel, men skulle vi inte ha en förförståelse så skulle vi inte förstå någonting över 

huvud taget eftersom vi tolkar allt vi upplever, ser, hör, tänker och tycker. Allt detta bygger på 

förförståelse (Thurén, 1991:56).  

   Vi socialiseras också in i en viss förförståelse och en bild av verkligheten som passar in i det 

samhälle vi lever i och dess kultur (Thurén, 1991). Människor från olika kulturer har olika 

förförståelse. Det är en intressant aspekt för oss att se huruvida det påverkar diskussionerna 

under fokusgrupperna. Svenskar behöver alltså inte ha samma förförståelse som en person 

som kommer från exempelvis Mellanöstern. Detta kan också gälla människor från samma 

kultur, men från olika samhällsklasser. Därför finns det ingen anledning att förutsätta att just 

ens egen förförståelse är den rätta (Thurén, 1991:59). En svensk journalist kanske inte tolkar 

företeelser i den persiska kulturen rätt, vilket i sin tur kan leda till en, enligt iranierna, felaktig 

och förvriden bild av verkligheten. Just detta fenomen är intressant för oss att undersöka i den 

här studien och något vi kommer att ta reda på under intervjuerna med våra svenska och 

utländska respondenter – stämmer deras verklighetsbild överens med mediernas? En fråga 

som också besvarar en del av vår frågeställning. 

   Också vi som författare går in med en viss förförståelse inför den här studien, något som vi i 

följande avsnitt samt i kapitlet 3. Den förvrängda bildens ursprung kommer att redogöra för 

genom att beskriva de begrepp vi har använt oss av och hur vi har tolkat dem. 

 

2.2 ”Vi” och ”dom” 

Begreppsparet ”vi” och ”dom” är som tidigare nämnt centralt för studien och dess bakgrund 

utvecklas därför mer i teori- och tidigare forskningskapitlet. Vi vill dock redan här ge en kort 

introduktion till den teoribild av just ”vi” och ”dom” som har påverkat vår förförståelse.  
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   Skillnaden mellan de två kategorierna, som ibland också kallas ”ingrupp” och ”utgrupp”, är 

en av många distinktioner människan har förmågan att göra. Vi har genom alla tider haft en 

tendens att ge en positiv självrepresentation och en negativ andranderepresentation (Dijk, 

2000:41). Enligt sociologerna Bauman och May (2004:47ff) omfattar ”vi” de grupper som vi 

känner att vi tillhör och förstår, medan ”dom” omfattar dem som vi inte kan eller vill tillhöra. 

Vår bild av denna kategori är vag och fragmentarisk och ibland till och med skrämmande 

eftersom vi har svårt att förstå den. Typiska exempel på vad som styr gruppindelningen är 

klass, kön och nationalitet. 

 

2.3 Representationen i medier 

Representation handlar om hur vi beskriver, skildrar eller symboliserar någonting (Hall, 

1997). Begreppet innebär ett slags konstruktion av det som framställs och alltså inte någon 

fullständig objektiv återspegling av verkligheten i sig (Gripsrud, 2002; Höijer, 2008:139). 

Bilder och texter i exempelvis medier symboliserar saker som vi med hjälp av vår kultur 

avkodar till olika betydelser (Höijer, 2008; Lindgren, 2009; Hall, 1997). Samma meddelande 

kan tolkas som A i en kultur och som B i en annan. 

   Medierna har en avgörande roll gällande hur den offentliga representationen av orättvisor i 

samhället konstrueras, samt över vilken kulturell makt som råder (Cottle, 2000:2). Det är 

bland annat genom medier som vi över huvud taget inspireras att skapa och upprätthålla ett 

”vi” och ”dom”-tänk och få en uppfattning om vilka som tillhör de olika kategorierna. När 

representationen tolkas negativt har den en förvriden inverkan på människors totala 

uppfattning (Cottle, 2000:2). Det här är en kärnpunkt i vår studie och vad undersökningen i 

grunden utgår ifrån. Vi vill ta reda på hur publiken uppfattar mediernas representationer, om 

de är medvetna om framställningen av ”vi” och ”dom” och om de i sådant fall upplever att de 

påverkas av det. 

 

2.4 Etnicitet 

Etnicitet är ett problematiskt begrepp som kan tolkas på flera olika sätt. Det kan exempelvis 

innebära nationellt ursprung, kulturell tillhörighet, eller bara en grupp människor som 

identifierar sig med varandra. Svenska akademiens ordlista över det svenska språket 

(2006:189) definierar etnicitet som ”identifikation med en etnisk grupp”, där etnisk enligt 

samma uppslagsverk definieras som ”gäller eller utmärker folk- (stam)”.  
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   Enligt Nationalencyklopedins nätupplaga definieras etnicitet som ”tillhörighet till en etnisk 

grupp, en social relation mellan grupper av människor vilka ser sig själva som kulturellt 

distinkta i relation till andra grupper”. Bokupplagan (1991) beskriver begreppet ytterligare: 

”En etnisk grupp som bildar en minoritet i det område där den finns”. Vidare poängteras 

vikten av att se i vilket sammanhang den etniska minoriteten har utvecklats, då ett 

majoritetssamhälle på olika sätt kan utöva påtryckningar, vilket kan leda till att minoriteterna 

påverkas och att de särskiljande dragen försvagas och försvinner (Åström et al, 1991:638). 

Det här är mycket utmärkande för den stora grupp i samhället som kallas invandrare – 

människor med olika ursprung som klumpas ihop och stämplas under ett och samma begrepp 

och på så sätt suddas deras respektive etnicitet gradvis ut.  

   När vi använder oss av begreppet etnicitet i den här uppsatsen är det framför allt med 

betoning på det nationella ursprunget, men också de kulturella traditioner som ofta går hand i 

hand med detta. 

 

2.5 Invandrare/”dom” 

Begreppet invandrare är både problematiskt, känsligt och svårdefinierat i många avseenden. 

Vi har trots det valt att använda oss av begreppet i vår uppsats då vi upplever att det är det 

vanligaste vedertagna uttrycket i både medierna och samhället idag, och även den kategori 

som medieforskare som exempelvis Elsrud (2007) har hittat. Vi är dock medvetna om att vi 

genom användandet av begreppet hårdrar och generaliserar på ett liknande sätt som medierna 

ofta anklagas för att göra – men finner ändå befogenhet för det då vi vill visa på hur ordet 

invandrare överlag brukas av medierna och samhället. I vår definition ingår också både första 

och andra generationens invandrare. Då flera medieforskare, bland andra Jaap van Ginneken 

(1998) och Stuart Allan (2004), är överens om att invandrare är den grupp i samhället som 

ofta tillskrivs negativa egenskaper och får representera utgruppen ”dom” i medierna, har även 

vi valt att definiera invandrare som ”dom” i vår studie. Problematiken kring begreppet 

invandrare diskuteras vidare i metodkritiken i kapitlet 4. Undersökningens genomförande. 

 

2.6 Svenskar/”vi” 

Svenskar har vi valt att klassificera som personer av helsvensk etnicitet, vars föräldrar samt 

mor- och farföräldrar är födda i Sverige. Vi har därmed inte tittat på medborgarskap utan 

endast utgått från det nationellt etniska ursprunget. Det här är förstås inte heller helt 

oproblematiskt, då en person som är tredje generationens invandrare trots en gemensamt delad 
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västerländsk kultur fortfarande kan känna tillhörighet till sin familjs rötter, bakgrund och 

kultur. Identiteter kan tolkas genom olika dimensioner, ibland upplever individen sig som 

mest svensk, ibland som mest iransk, exempelvis. Trots det har vi valt att definiera svenskar 

på detta sätt. 

   Vi har också definierat mediernas ingrupp ”vi” som etniska svenskar samt övriga 

västerlänningar som delar en liknande gemensam kultur. Detta då vår förförståelse 

tillsammans med iakttagelser av tidigare forskning inom området säger oss att dessa personer 

enligt samhällets koder anses vara ”vi”. 

 

2.7 Diskurs 

Diskurs är ett av de mest mångfacetterade vetenskapliga begreppen, men i grund och botten 

handlar det om språkliga praktiker (Berglez & Olausson, 2008:133). Språkanvändningen 

strukturerar verkligheten utifrån en särskild position i samhället, exempelvis en institutionell 

position som mediernas, eller en social position som den etniska gruppens (Lindgren, 2009).  

   Diskursen i nyhetsrapporteringen kan variera beroende på vilka man riktar sig till och 

skriver om. För vår undersökning är det intressant att ta reda på om publiken kan urskilja de 

olika diskurserna som framträder när medierna rapporterar om invandrare och om svenskar. 

   När en diskurs i medierna ser ut som en beskrivning av verkligheten kan det påverka 

publikens uppfattningar, vilket i värsta fall kan leda till rasistiska åsiktsbildningar (Löwander, 

1998:90). Genom sitt samhällsansvar har journalister dels uppdraget att motverka rasism, men 

även att upprätthålla en nationell gemenskap. Detta kan bidra till att skapa en brist på 

förtroende mot det främmande, som ofta handlar om invandrare. Detta gäller för hela 

västvärlden, där mediebilden av invandrare är stereotyp och negativ (Löwander, 1998:90f). 

   Nyhetsspråket är långt ifrån fritt från subjektiva värderingar och underliggande meningar. 

Det är alltid en sida som gynnas och normaliseras, och oftast då den dominerande gruppens 

uppfattningar, det vill säga svenskarnas (Löwander, 1998:93f). Detta görs delvis genom att 

nästan uteslutande låta makteliter och övriga inflytelserika personer i samhället komma till 

tals, samtidigt som minoriteter utesluts från debatten. På detta sätt gynnar nyhetsmedierna 

oavsiktligt rasismens diskurs, något vi vill ta reda på om publiken uppfattar. 

 

2.8 Diskriminering och rasism 

Att diskriminera är ”att orättfärdigt negativt särbehandla människor för att de tillhör ’en annan 

grupp’” (Boréus, 2005:12). Den diskriminerade personen behöver inte själv anse sig tillhöra 
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den grupp som diskrimineras, han eller hon kan placeras in där ändå. Personen som själv 

diskriminerar behöver inte heller vara medveten om detta, den negativa särbehandlingen kan 

ske på ett omedvetet plan. Ginneken (1998) poängterar exempelvis att journalister ofta kan 

mena väl, men göra fel i sin rapportering och genom just omedvetenhet skapa problem. 

   Som tidigare avsnitt berörde, är en del av den diskriminering som råder i samhället och i 

mediernas snedvridna representation rasism. Begreppet omfattar både ideologier, attityder, 

fördomar och sociala handlingar som leder till att vissa grupper av människor av rasbiologiska 

eller kulturdifferentierande skäl diskrimineras, nedvärderas och behandlas på ett sämre sätt i 

samhället. Så här definierar Integrationsverket rasism: 

 
Dagens rasism innebär inte bara rasmässigt förtryck och ojämlikhet utan också 
differentiering och social distans. Rasism är inte bara att försvara en ras 
överlägsenhet över en annan, utan också att hävda att kulturen och levnadssättet 
mellan bestämda rasialiserade grupper är oförenliga.”  

(Integrationsverkets Integrationsbarometer, 2007:42) 
 

Diskriminering och rasism är i hög grad viktiga begrepp och företeelser i vår studie då dessa 

enligt forskare tenderar att framkomma i mediernas rapportering av etniska minoriteter och i 

och med det kan föras över på publiken. Vi återkommer till detta resonemang under kapitlet 3. 

Den förvrängda bildens ursprung och i Appendix (se sida 67). 
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3. DEN FÖRVRÄNGDA BILDENS URSPRUNG 
I det här kapitlet presenterar vi de teorier och tidigare forskning som vi har lutat oss emot när vi har 
gjort vår undersökning.  
   Vi utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv i samtliga teorier och beskriver inledningsvis 
vilken del medierna har i att forma publikens världsbilder, uppfattningar och värderingar. Vi 
vidareutvecklar också vad representation i medierna är och hur man använder sig av detta i 
beskrivningar av verkligheten och knyter sedan an till vad teorierna säger om invandrares 
representation i medier. Därefter beskriver vi teorier om rasism och hur rasismen florerar mer eller 
mindre öppet i nyhetsrapporteringen. Vidare tar vi också upp stereotyper och hur invandrare 
stereotypiseras i medierna samt den påverkan som medierna har på människors åsikter.  
   Slutligen tar vi upp tidigare forskning som har inspirerat oss i vår studie. I Appendix (se sida 67) 
redogör vi för ytterligare tidigare forskning som har hjälpt oss i arbetet att välja ut de artiklar som 
sedan ligger till grund för diskussionerna i fokusgruppintervjuerna. 
 

3.1 Det socialkonstruktionistiska synsättet 

Socialkonstruktionism utgår från olika perspektiv om hur kollektiva världsbilder skapas. Det 

finns vissa antaganden om att vår kunskap om världen inte betraktas som en objektiv sanning, 

utan är en produkt av vårt sätt att kategorisera den. Därigenom speglar den heller inte 

verkligheten ”därute”. Här kan man dra paralleller till vår studie då detta antagande innebär 

att det inte finns någon objektiv sanning i till exempel medierapporteringen eftersom dessa är 

konstruerade. Därför bör man ha en kritisk inställning till den kunskap man får från medierna 

(Lindgren, 2009:55). Det är av relevans för oss att ta reda på om respondenterna i vår 

undersökning har denna kritiska inställning eller ej.  

   Man antar också att vår kunskap alltid är kulturellt präglad och forskare menar att det finns 

ett samband mellan kunskap och social handling. Olika sociala världsbilder leder till olika 

sociala handlingar, vilket får konsekvenser för vårt gemensamma samhälle. Detta antagande 

är speciellt intressant för oss då det är genom det här vi kan se om mediernas sätt att 

framställa etniska minoriteter verkligen förs över på publikens uppfattning (Lindgren, 

2009:55f). Detta diskuteras vidare i kapitlet 6. Analys – Den genomskådade mediepraktiken.   

   Det socialkonstruktionistiska perspektivet grenar ut i teorier om bland annat representation, 

diskurs, stereotypisering och diskriminering, såsom rasism. Vi kommer under följande avsnitt 

att presentera dessa teorier och tidigare forskning kring dem mer ingående. 

 

3.2 Representation styr vår uppfattning 

Som vi tidigare beskrivit i bakgrundskapitlet handlar representation om hur vi beskriver 

någonting, en framställning av verkligheten och därmed inte någon objektiv återspegling av 

den. Begreppet ”sociala representationer” står för en teori som handlar om hur kollektiv 
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mening uppstår, något som lätt händer vid en vinklad medierapportering till en stor publik. 

Sociala representationer syftar till gemensamma föreställningar som präglar samhällen och 

grupper (Höijer, 2008:140). Teorin är med andra ord i högsta grad relevant för vår studie, där 

vi är ute efter människors tolkningar av medierepresentationer och bland annat vill undersöka 

om svenskars uppfattningar skiljer sig mot invandrares. Ofta kan representation 

sammanlänkas med en viss syn på en socialgrupp eller kategori, då representationen många 

gånger medierar en allmän förståelse om denna grupp eller kategori (Deacon et al, 2007). 

   För medierna är representation ett viktigt verktyg som de använder sig av dagligen för att 

gestalta vår samtid och dessa representationer styr sedan vårt sätt att se på verkligheten och 

människorna omkring oss (Hall, 1997). En avgörande roll när betydelser skapas i olika 

medieforum är språket. Det handlar om ordval, vilka berättelser som väljs ut och den bild som 

framställs av olika grupper, vilka känslor vi associerar till dem och vilka värderingar som 

knyts till dem.  

   Representationer har ett stort inflytande över vår bild av andra, men de påverkar också vår 

egen självbild (Hall, 1997). De lär oss vad som förväntas av oss, vilka vi är och vilka vi vill 

bli. Medierna har därför stor betydelse för identitetsskapandet, vilket är ett intressant 

perspektiv för oss när vi analyserar resultaten från diskussionerna i studiens fokusgrupper. 

 

3.2.1 Hur representationen av olika samhällsgrupper skiljer sig 

I en levande demokrati är det viktigt att alla medborgare får komma till tals och att var och 

ens röst är lika värdefull i den offentliga debatten. Det är också viktigt att människor som får 

komma till tals i medierna respekteras, något som idag inte är fallet. Medieforskaren Peter 

Dahlgren framhäver den enorma inverkan som massmedier har på vår kultur, på vårt sätt att 

se, att tänka och kommunicera. Dagligen erbjuder de oss återkommande referensramar, 

självklara uppfattningar om omvärlden och resurser vi kan använda för att utveckla våra 

personliga och kollektiva ideal (Jarlbro, 2006:24f). Genom att låta våra publikrepresentanter 

läsa ett antal tidningsartiklar vill vi undersöka på vilket sätt dessa uppfattningar och 

referensramar uppträder. 

   Det är ett faktum att en mängd olika sorters människor i samhället representeras på ett 

diskriminerande sätt i medierna, grupperas under kategorier, stämplas med en viss sorts 

egenskaper och rangordnas. De sneda representationerna formar sedan samhällets värderingar 

och uppfattningar om vilka som är ”vi” och ”dom”, vilket i sin tur leder till att bara vissa 
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grupper av människor känner sig hemma i samhället (Allan, 2004). Det här är någonting vi 

kommer att fokusera på under fokusgruppsdiskussionerna. 

   Medierna skapar också ovärdiga representationer för vissa områden, exempelvis förorten, 

som får konsekvenser. Det påverkar hur de som bor där blir behandlade. Bilder visar ofta 

slitna fasader, nedklottrade väggar, tomburkar på marken, invandrare, mörka skuggor och så 

vidare. Det symboliserar ett otäckt, kusligt ställe med läskiga människor (Brune, 1998; Elsrud 

& Lalander, 2007). Just representationen av förorten är en av de aspekter vi kommer att titta 

närmre på under studien. 

 

3.2.2 Den vita redaktionens diskurs 

Enligt Allan (2004) grundar sig nyhetskulturens värderingar historiskt sett på den vite 

mannens synsätt och ideal, något som präntat in en viss världsbild i vårt förnuft. Det är med 

västerländska ögon man skriver om etniska minoriteter, som ofta framställs som källan till 

den sociala oordningen (Fiske, 2000:53f). Fiske talar om Foucaults ”regime of truth”, vilket 

innebär att det finns en styrande sanning, eller diskurs, som alltid undertrycker andra 

sanningar som ifrågasätter den (Fiske, 2000:55f). På detta sätt kan den vita makten i stort 

hålla människor i schack och upprätthålla den sociala ordning som bestäms av den vita 

diskursen. Den vita makten färgar således världen enligt sina egna normer och intressen. 

Eftersom journalistikens största publik utgörs av den vita medelklassen anpassar medierna sitt 

språk och sina ämnen därefter, medan minoriteters intressen, röster och åsikter marginaliseras 

(Fiske, 2000:59-65). Det här är intressant för oss då en av våra frågeställningar utgår från ett 

diskursperspektiv och vi vill undersöka om publiken uppfattar att diskursen skiljer sig i 

rapporteringen om svenskar och invandrare. 

   Journalister är också i hög grad styrda av sin egen förförståelse i sitt rapporterande, då de är 

socialiserade av sin egen kultur. Trots att man kanske tror sig producera ren och objektiv fakta 

har socialiseringen stor inverkan på rapporteringen och slutprodukten. Vad som uppfattas 

objektivt av västpubliken kan uppfattas rent subjektivt för övrig publik (Ginneken, 1998:63). 

Enligt Ginneken (1998:193) betyder detta att även om medierna skulle rapportera helt neutralt 

och objektivt skulle varje mottagare ändå avkoda rapporterna olika. Språket, som kan ses som 

ett enkelt instrument att spegla världen med, är nämligen mycket mer komplext än så. Det 

finns alltid synonymer av olika innebörd och ord har denotationer, konnotationer och 

associationer som olika grupper och individer uppfattar olika beroende på sin förförståelse 

(Ginneken, 1998:144;146). Också Hall (1997:166) och Allan (2004:107) konstaterar samma 
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faktum och använder termerna encoding och decoding för att beskriva fenomenet. Encoding 

innebär att sändaren laddar olika värderingar i sitt budskap, i vår studie skulle detta kunna 

handla om en nyhetsartikel, som man vill att mottagaren/publiken ska ta till sig. Decoding står 

för mottagarens/publikens sätt att hantera och läsa ut budskapet, vilket är centralt för vår 

undersökning. 

   En annan aspekt av den vita redaktionen är att medieföretagen i stor utsträckning anställer 

västpersoner för att leverera till en västpublik – oproportionerligt få personer från etniska 

minoriteter jobbar inom medierna (Ginneken, 1998). De flesta journalister kommer från den 

vita medelklassen och har ungefär samma politiska värderingar och utbildning, vilket 

påverkar hur de tolkar en händelse (Cottle, 2000:19). Det är den västerländska kulturens 

uppfattning om och kriterier för vad som är nytt och speciellt som avgör vad det rapporteras 

om. Det är västvärldens ideologier som avgör valen, västvärldens värderingar som lyfts fram, 

medan andras blir obetydliga.  

 

3.2.3 Etniska minoriteter i nyheterna 

De största problemen med mångfaldsrapporteringen i de svenska medierna är att etniska 

minoriteter inte känner igen sig i det som publiceras. De förekommer sällan i spalterna och 

när de nämns handlar det oftast om problemfyllda sammanhang som brott av olika slag 

(Integrationsverkets Integrationsbilder, 2002). Vi vill ta reda på om våra respondenter 

upplever samma sak. 

   Mediernas rapportering handlar om invandrare som kommer till det civiliserade 

västerländska samhället där alla uppför sig som man ska och förstör idyllen med sina 

avvikande kulturella vanor. Ofta fokuserar nyhetsrapporteringen på invandrare som ett hot 

mot den sociala ordningen i och med deras medfödda kriminella beteende, eller som en 

ekonomisk börda, då de framställs som de största bidragstagarna i samhället (Dijk, 2000:38). 

   När minoriteter inte figurerar i nyheterna som något form av hot, beskrivs de som passiva 

och i behov av någon form av hjälp från den vita befolkningen (Dijk, 2000:39). Detta är en 

allvarlig social konstruktion i den vita diskursen, som visar sig tydligt i nyheterna. Medierna 

betonar att minoriteter har bristande företagsamhet och ställer samtidigt den vita majoritetens 

hjälpförmåga i centrum. Diskursen som florerar i nyheterna bidrar till den negativa bild som 

uppstår kring invandrare och minoriteter i samhället, vilket i sin tur kan leda till rasism (Dijk, 

2000:40f). Också det här resonemanget kan sammankopplas med diskursfrågan som vi tog 
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upp i avsnittet innan, men berör även vår frågeställning om hur publiken tror att medierna 

påverkar deras uppfattning om ”vi” och ”dom”.  

   Ett exempel på hur skev framställningen av en viss grupp människor kan vara i medierna är 

rapporteringen om muslimer. Muslimer ses som ett hot, speciellt efter 11 september-attacken i 

New York, USA, och framsälls ofta i ett globalt perspektiv, sammankopplade med 

världshändelser. Artiklar om muslimer betonar också ofta de kulturella skillnaderna mellan 

just muslimerna och de övriga i samhället (Kianzad & Sandström, 2008:174). Effekten blir att 

muslimerna utesluts, eftersom medierna målar ut dem som terrorister. Det påverkar publikens 

uppfattning av muslimer i negativ riktning (Integrationsverkets Integrationsbarometer, 

2007:38). 

   Också bilder förvränger verkligheten (Ginneken, 1998:166). Fotografen väljer vad som ska 

synas och bilderna arrangeras genom vinklar, avstånd, ljussättning, bakgrund, miljö, 

perspektiv, fokus med mera. Bilder på människor från väst skiljer sig exempelvis från bilder 

på människor med utländsk bakgrund, via närhet och individualisering. Svenskar porträtteras 

mer personligt i medierna, medan invandrare porträtteras med avstånd och anonymitet. 

Medieinnehållet förstärker därigenom ”vi” och ”dom”-känslan (Ginneken, 1998:169f), något 

som är intressant för oss att ta reda på om publiken reflekterar över. 

 

3.3 Stereotypisering upprätthåller fördomar 

Att stereotypisera är att generalisera och förenklat är en stereotyp en tro om personliga attribut 

hos en grupp människor. Det är nödvändigt för människan att förenkla den komplexa värld vi 

lever i för att kunna skapa någon form av lugn i tillvaron. Problemet med stereotyper uppstår 

när de övergeneraliseras eller är helt missvisande. Då är de ofta väldigt motståndskraftiga mot 

ny information (Myers, 1999:336f). Medierna använder vissa verktyg och metoder för att få 

fram budskap på, både medvetet och omedvetet (Hall, 2007). Att använda sig av 

stereotypisering är ett viktigt verktyg som gör att vi tror oss veta hur personen i fråga är. Vissa 

av dessa personer kanske hör hemma där, andra inte alls. Det är ett sätt att väcka 

”igenkännande logik” hos publiken, men det skapar och upprätthåller också fördomar (Elsrud 

& Lalander, 2007). Det är intressant för oss att se om vi kan urskilja denna igenkännande 

logik hos publikrepresentanterna under fokusgruppdiskussionerna. Det vore en avgörande 

upptäckt då det i så fall skulle slå fast att publiken faktiskt tar till sig mediernas stereotyper 

och därmed också den förvrängda bilden av etniska minoriteter. Det besvarar också delvis vår 
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frågeställning om huruvida mediernas verklighetsbild av invandrare stämmer överens med 

publikens. 

   Stereotypen ”den kriminelle invandraren” skapas med hjälp av den naturaliserade rasism 

som existerar i medierna (Allan, 2004). Invandrartäta områden framställs till exempel som 

problemområden just på grund av att det bor många invandrare där. Slutsatsen som publiken 

då lätt drar är att invandrare är kriminella till sin natur, en föreställning vi ska ta reda på om 

också finns i våra fokusgrupper. I internationella nyheter uppmärksammas icke-västerländska 

länder oftast i samband med krig eller katastrofer. Detta bidrar till en skev bild av hur det ser 

ut i dessa länder. Människor som inte lever i västerländskt kulturellt lika länder är primitiva 

och våldsamma, vilket i sin tur påverkar hur svenskar ser på invandrare med icke-västerländsk 

bakgrund (Allan, 2004).  

   Konsekvenserna av stereotypisering är att en grupps egenskaper reduceras till endast ett 

fåtal, då man slår ihop flera personer till en. Det blir mycket förgivettagande och så fort man 

hör exempelvis ordet ”invandrare” kommer det upp otaliga bilder och kunskaper som vi har, 

eller tror oss ha, om dessa, vilket i sig kan leda till skeva bilder om dessa personer (Elsrud & 

Lalander, 2007).  

   Medierna använder sig av stereotyper för att publiken ska kunna orientera sig och förstå 

vilka/vad medieinnehållet handlar om utan ingående information. Ett stort problem eftersom 

varje människa är en individ och inte en grupp. Stereotyper sorterar det normala från det 

onormala, vilket skapar och upprätthåller skillnader i samhället (Elsrud & Lalander, 2007). 

Därför är också stereotypisering något vi återkommer till och problematiserar fler gånger 

under uppsatsens gång. 

 

3.4 Den nya, normaliserade rasismen 

Enligt integrationsbarometern 2007 innebär rasism en strävan efter socialt avstånd till ”de 

avvikande”, något som även sveper med sig en stor mängd diskriminering och segregation i 

samhället och påverkar sociala relationer på flera plan. 

   Det är därför avgörande att ta reda på om våra publikrepresentanter upplever att de svenska 

medierna sänder ut rasistiska budskap och genom det bidrar till den rasism som finns i 

vardagslivet, bland annat i form av motstånd till etniskt blandade sociala relationer i 

föreningar, arbetslivet, boendet eller familjen. Också trakasserier är ett uttryck av rasism, 

förödmjukelser som har effekten att socialt osynliggöra eller nedvärdera de som anses 

avvikande, något som medierna genom sin snedvridna rapportering har anklagats för att göra 
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av bland andra forskare som Elsrud (2007), Brune (1998; 2004) och Allan (2004). Det kan 

vara olika former av socialt avvisande, negativ särbehandling, verbala kränkningar, eller 

nonchalant och förnedrande bemötande. Rasism hindrar mångetnisk integration när det gäller 

delaktighet i samhällets alla områden, med samma möjligheter och på lika villkor oavsett 

etnisk bakgrund (Integrationsverkets Integrationsbarometer, 2007:42f). 

   Det finns olika typer av rasism, både uttalad, öppen rasism och indirekt rasism. Det som 

berör vår studie omfattar till största del indirekt rasism, där ett eller flera sätt att rapportera har 

lett till en underliggande utfrysning och diskriminering av en eller flera grupper. Det handlar 

om naturaliserad rasism, där föreställningar är så väl förankrade i samhällets tankesätt att de 

inte ses som rasism utan som vardagskunskap (Allan, 2004). Den naturaliserade rasismen 

innefattar det som Cottle (2000:5) kallar ”den nya rasismen”, som innebär att den kulturella 

skillnaden betonas. ”Dom” har en annorlunda kultur än ”vi”, en primitiv sådan som inte 

passar ihop med den västerländska moderna kulturen. Denna form av rasism bildar sin egen 

diskurs och förekommer bland annat i vardagliga konversationer, vid jobbintervjuer, i 

politiken, i filmer och tv-program samt vid nyhetsrapportering i alla medier (Dijk, 2000:34). 

Den nya rasismen bildar i och med detta ett slags etnisk hegemoni, en svensk makt, baserad 

på vad de som äger diskursen, i det här fallet svenskarna, anser vara normalt, något som vi 

tidigare har varit inne på. 

   Trots att den nya rasismen inte handlar om direkt tvång, utan är mer symbolisk i sin natur, 

är den minst lika effektiv när det gäller marginalisering och exkludering av minoriteter. Den 

kan till och med vara värre på många sätt, eftersom den är så normaliserad och därmed 

accepterad i samhället. Ett systematiskt negativt nyhetsrapporterande om ”dom andra” hjälper 

den nya rasismen att växa sig större och starkare in i samhället och naturaliserar den in i varje 

medborgares vardagstänk (Dijk, 2000:48). Det här är också en viktig aspekt för att få svar på 

frågeställningen om mediernas inverkan på publikens uppfattningar om ”vi” och ”dom”. 

 

3.5 Verklighetens ”vi” och ”dom”  

Skillnaden mellan ”vi” och ”dom” framställs inom sociologin ofta som skillnaden mellan en 

ingrupp och utgrupp, en motsats där den ena inte kan existera utan den andra. De två fungerar 

som motpolerna i ett antagonistiskt förhållande, vilket ger respektive grupp en känsla av 

sammanhållning (Bauman & May, 2004:49). Grupperna tillskrivs olika essentiella 

egenskaper, invandrare och svenskar, och därmed återskapar och upprätthåller medierna det 

redan välförankrande ”vi” och ”dom”-tänket och dess konsekvenser. Detta kallar den franske 
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filosofen Jacques Derrida för åtskiljandets logik (SOU, 2006). Denna sociologiska mekanism 

innebär att man attribuerar negativa egenskaper till den grupp man själv inte tillhör och 

bortförklarar positiva beteenden från denna grupp, samtidigt som man bortförklarar dåliga 

beteenden från sin egen grupp men ser bra beteenden som en egenskap för hela gruppen 

(Myers, 1999:372). Utgruppen framställs som hotande och skrämmande, slug och 

intrigerande, något som också förstärks av de fördomar som riktas mot dem (Bauman & May, 

2004:49).  

   Genom att sätta den ”lägre värde”-etiketten på utgruppen, blir personerna som tillhör 

ingruppen automatiskt de överlägsna. Ingruppen skapar sin bild av hur ”dom andra” är, vilka i 

sin tur applicerar detta på sin egen självbild (Elias, 1999:xiv). Det är med resurser i 

omgivningen som vi kan identifiera oss själva och vår identitet bildas genom att motsatser 

från den grupp vi tillhör utesluts (Bauman & May, 2004:49). Motsatserna blir således ett 

verktyg för att kartlägga vår värld. Denna klassificering gäller generellt för fattiga människor i 

västerländska länder, för svarta i USA men även för svenska storstäders förortsungdomar, 

som i stor utsträckning är invandrare (Elias, 1999:xv). I mötet med våra fokusgrupper har vi 

möjlighet att skönja om dessa teorier om in- och utgrupp stämmer och om 

publikrepresentanterna i svenskgruppen respektive invandrargruppen går in i sina förväntade 

roller. 

 

3.5.1 Mediernas inverkan på ”vi” och ”dom” 

Enligt Brune (2004) pågår en strukturell diskriminering i de svenska medierna, där bilden av 

”den andre” ständigt återkommer. Det kan vara rubriksättning, bildval, stereotypiseringar och 

val av källor som gemensamt skapar ett ”vi” och ”dom” (Brune, 2004). 

   En rad forskare har insett språkets makt och stora betydelse för att skapa och reproducera 

föreställningar om vår identitet (Kianzad & Sandström, 2008:11). Detta är av relevans för vår 

studie då vi misstänker att medierna påverkar hur publiken ser på olika grupper i samhället, i 

vårt fall etniska minoriteter.  

   Klyftan mellan ”vi” och ”dom” är enligt forskare väl synlig i de svenska medierna, trots att 

svenskar gärna skryter om sin tolerans mot nykomlingar (Kianzad & Sandström, 2008:11). 

Det är intressant för oss att utreda hur äkta denna tolerans egentligen är hos publiken och om 

medierna har någon inverkan på den.  

   Ett par av de medieforskare som uppmärksammat uppdelningen mellan ”vi” och ”dom” är 

Allan (2004) och Ginneken (1998). De resonerar bland annat om etnifiering och rasism i 
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medierna och båda understryker att vi till stor del får våra bilder av världen genom mediers 

selektiva beskrivning av verkligheten, att vi är etnocentriska och ser vår egen grupp i centrum 

och bedömer andra grupper utifrån ett föreställt ”oss”. ”Vi” tycker därmed att det är helt 

naturligt för andra att placera sig i vårt perspektiv, men känner inte att det är lika naturligt att 

själva placera oss i andras (Allan, 2004; Ginneken, 1998).  

   Det är med andra ord konstaterat från flera håll att det existerar ett ”vi” och ”dom” i 

samhället och flera medieforskare har också slagit fast att denna klyfta till stor del skapas 

genom mediernas stereotypa representationer. Detta bekräftar att journalistiken sitter inne på 

en stor makt att påverka publikens och samhällets synsätt, något som utvecklas ytterligare i 

avsnittet nedan. 

 

3.6 Mediernas makt över publikens åsikter 

Idag har medierna etablerat sig i samhället som en given kanal som förmedlar information till 

allmänheten (Eide, 2007). De har blivit självständiga maktförmedlare som har möjligheten att 

påverka medborgarnas inställning till bland annat invandrare. Strömbäck (2009:90) menar att 

medierna är mäktiga i den bemärkelsen att de påverkar individen, men påverkan är också 

individuell. Vissa påverkas mer än andra. Genom vår undersökning kommer vi att ta reda på i 

vilken utsträckning deltagarna i respektive fokusgrupp upplever att de påverkas, men också 

om denna påverkan skiljer sig åt grupperna emellan. 

   I moderna informationssamhällen, som Sverige, utgör mediediskursen den huvudsakliga 

källan till människors kunskap (Dijk, 2000:36). För att vanliga medborgare ska få reda på vad 

som händer i samhället behövs medierna (Strömbäck, 2009: 103). Eftersom medierna är en 

instans i samhället som påverkar den allmänna diskursen i samhället i stort, har de ett stort 

ansvar i hur den diskursiva rasismen formas. När mediernas informationsförmedling brister i 

förmåga att representera olika grupper i samhället på ett objektivt sätt och utgår från en parts 

verklighet, bidrar medierna till formandet av den så kallade nya rasismen som vi tidigare har 

beskrivit (Dijk, 2000:36f). 

 

3.7 Forskning som har inspirerat vår studie 

En tidigare forskning som vi i vår studie hämtat inspiration från är Ulrika Olaussons (SOU, 

2006) Bard eller brygga? De nationella mediernas globalisering. Olausson är doktorand i 

kommunikationsvetenskap och forskare vid MTM och har i sin studie använt sig av en 
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liknande metod som även vi har baserat vår undersökning på, när hon analyserat vad 

mediebilden av ”de andra” betyder för Sverige. 

   Det Olausson (SOU, 2006) gjorde, som också återfinns i vår studie, var att hon utförde 

djupare samtal och intervjuer med fokusgruppdeltagare av olika etniska bakgrunder. Liksom 

oss valde hon att ha renodlade svensketniska grupper och grupper med personer av annan 

etnicitet. Fokusgruppintervjuerna genomfördes i anslutning till tre krisartade händelser – 

branden i Göteborg 1998, Kosovokonflikten 1999 och Göteborgskravallerna 2001. Dock var 

Olaussons studie betydligt mer omfattande än vår, då hon använde sig av 133 respondenter 

fördelat på 48 grupper.  

   Generellt visade Olaussons studie att intervjugrupperna med ursprungssvenskar identifierar 

sig med den ”vi”-konstruktion som enligt henne tydligt redan finns representerad i 

medierapporterna. Detta medan det fanns en upplevelse av exkludering från samhället och 

missrepresentation i medierna hos grupper med personer med utländsk bakgrund. Ibland rent 

av frontalkrockade deras självbild med mediernas bild (SOU, 2006). Olausson upptäckte 

också en diskriminering i medieinnehållet – en diskriminering som utövas på minoriteten. 

Men hon menar att denna diskriminering inte handlar om någon påverkanseffekt, utan snarare 

om att mediernas innehåll aktualiserar och understöder andrafieringen som skapar 

diskrimineringen. Olausson (SOU, 2006) pratar om identifikation, diskursiva brister i 

medieinnehållet och att diskurserna anpassas efter ”vi”-världens tolkningar och synsätt, samt 

skenbart objektiva kognitioner. Olausson menar att hennes resultat, att minoriteter känner sig 

diskriminerade i de svenska medierna, endast kan motverkas om medierna gör det möjligt för 

minoritetsgrupperna att bli jämställda och få delta i det offentliga samhället. 

   Olaussons utforskade alltså vad mediebilden av ”de andra” betyder för Sverige och eftersom 

det på många sätt liknar vad vi vill få fram genom vår studie har hennes undersökning 

fungerat som en viktig inspirationskälla till vårt arbete. Av samma anledning anser vi också 

att vårt val av metod med fokusgrupper är befogat. 

 

3.8 Medietematiseringar baserade på tidigare forskning 

I tidigare forskning av bland andra Brune (1998) och Elsrud (2007) har vi kunnat urskilja ett 

flertal vanliga tematiseringar i den svenska nyhetsrapporteringen om etniska minoriteter. 

Dessa tematiseringar har vi använt oss av för att välja ut nio representativa tidningsartiklar 

som sedan legat till grund för att få fram publikens uppfattningar, tolkningar och tankar kring 

medieinnehållet. 
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   Brune (1998) skriver i inledningen till Mörk magi i vita medier att journalister i årtionden 

har åkt ut till förorternas miljonprojekt bara för att några timmar senare komma tillbaka till 

redaktionerna och skriva berättelser om frusen betong, hjärtlösa köpcentra, främlingskänsla, 

kriminalitet, fattigdom och missbruk. Eller om exotiskt myller, matmarknader, samba, 

kampsort och ungdomsbrott. Invandrarna har genom dessa symboliska gestaltningar 

framställs som offer för betongen, som gulligt exotiska eller som arvtagare av aggressiva 

subkulturer (Brune, 1998:10). Detta stämmer bra överens med vad medierna visar upp som 

dagens mångfald (Allan, 2004).  

   De tematiska kategorierna vi har valt att belysa är Brutalisering/kriminalitet, Exotisering, 

Hedersmord och Flyktingströmmar. De två sistnämnda kan i sin tur stoppas in i facket 

Förorten. Under selektionen av artiklar stötte vi på två ytterligare kategorier som är 

intressanta att undersöka, nämligen Fördummande av invandrare och Den goda invandraren. 

Dessutom fastnade vi för en specifik artikel som går utanför samtliga tematiska kategorier, 

men som ändå är värd att diskuteras, nämligen där en persons etniska bakgrund och situation 

inte har någon som helst relevans för innehållet, men ändå nämns. Denna tematisering har vi 

valt att kalla När etnisk bakgrund nämns utan relevans. Till sist har vi också inkluderat en 

debattartikel av Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson för att visa på den 

neutraliserande rasismen som kan förekomma och få tillträde in i dagens medier. Denna 

tematisering kallar vi just Neutraliserad rasism.  

Då dessa medietematiseringar endast utgör grunden till våra intervjudiskussioner, som är 

studiens fokus, har vi valt att placera detta material i Appendix (se sida 67). Den tidigare 

forskning som finns om medierepresentationer av etnicitet är omfattande och ingår i hur vi har 

arbetat med vår datainsamling av lämpliga artiklar inför intervjustudien. Här framgår också 

hur vi har tematiserat de relationsfält vi sedan undersöker genom intervjuerna. 

 

3.9 Sammanfattning  

Vi har utgått från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv genom samtliga teorier. Begreppet 

”sociala representationer” handlar om hur kollektiva meningar uppstår och syftar till 

föreställningar som präglar grupper och samhällen (Höijer, 2008:140). Medierna skapar dessa 

representationer och de skiljer sig åt beroende på vem som äger diskursen. Exempelvis 

representeras etniska minoriteter ofta i samband med negativa händelser och beskrivs med ord 

som har en negativ klang. Orsaken till de skeva representationerna är till stor del att medierna 
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ofta rapporterar med västerländska ögon (Fiske, 2000:53f), något som också flera andra 

medieforskare har kommit fram till.  

   Det finns alltid en diskurs som har makten och utefter den formas vår världsbild och våra 

uppfattningar. Den rådande diskursen i dagens mångfaldsjournalistik är västerländsk och byggs 

bland annat upp av stereotyper. Detta är ett stort problem eftersom stereotypisering ofta 

övergeneraliserar och därmed kan vara helt missvisande (Myers, 1999:336f). 

   Både missvisande representationer och stereotypisering leder till ett upprätthållande av ”vi” 

och ”dom”, där man tillskriver den grupp man själv inte tillhör negativa egenskaper, samtidigt 

som man förser den egna gruppen med positiva sådana (Myers, 1999:372). I de svenska 

medierna är detta synligt och i vissa fall ger det sig uttryck i indirekt eller direkt rasism. I 

medierna handlar det ofta om en naturaliserad rasism som är så välförankrad i vårt samhälle att 

det inte ses som rasism (Allan, 2004, Dijk, 2000:48). 

   En forskning som inspirerat vår undersökning är Olaussons (SOU, 2006) studie om vad 

mediebilden av ”de andra” betyder för Sverige, där hon använt sig av fokusgrupper som 

empiriskt material. Den tidigare forskning som har legat till grund för våra tematiserade artiklar 

finns att hitta i Appendix (se sida 67). 
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4. UNDERSÖKNINGENS GENOMFÖRANDE 
Vi har med hjälp av djupgående forskningsintervjuer i fokusgrupper och en-till-en intervjuer undersökt 
publikens tolkningar av medieinnehållet. I det här kapitlet redogör vi för hur vi har gått tillväga under 
hela undersökningsprocessen. Då vårt syfte med studien har varit att få kunskap om hur människor 
tolkar mediernas budskap har vi utgått från en vetenskapssyn som betonar människan som en tolkande 
varelse. Inom hermeneutiken talar man om just det faktum att människor förstår sin verklighet genom 
olika tolkningsprocesser, något som tidigare nämndes i resonemangen om förförståelse i 
bakgrundskapitlet, men också kommer att vidareutvecklas ytterligare längre fram i detta kapitel. 
   Med utgångspunkt i det hermeneutiska synsättet har det varit självklart för oss att använda en 
kvalitativ metod, då en kvalitativ inställning fokuserar på kulturella och vardagliga aspekter hos 
människors tänkande (Kvale & Brinkmann, 2009:28). Den kvalitativa forskningsintervjuns syfte är att 
skapa förståelse för hur världen uppfattas från de intervjuades egna perspektiv. Genom kvalitativa 
intervjuer kan man komma åt den personliga uppfattningen hos människor (Kvale & Brinkmann, 
2009:28f), vilket också har varit vår avsikt i den här studien.  
   Vi har inte velat få fram någon äkta sanning om vad som faktiskt står i de valda medietexterna, utan 
istället har fokus varit på hur texterna uppfattas. Detta innebär att vi istället för att granska texterna har 
intervjuat läsarna själva och närmat oss dem med ett kvalitativt, inlyssnande förhållningssätt. I följande 
kapitel förklarar vi denna process mer i detalj och berättar också om den analysmetod vi utgick från vid 
utvärderingen av samtliga intervjuer. Vi tar också upp forskningens etiska överväganden, 
undersökningens giltighet och tillförlitlighet samt metodkritik. 
 

4.1 Intervjumetod och material 

Vi valde att genomföra två fokusgruppintervjuer med deltagare som fick representera 

publiken, samt två intervjuer med medievana medborgare av utländskt ursprung som själva 

har erfarenhet av att uppträda i medier när det gäller olika invandrarteman. Dessa har vi valt 

att kalla informanter med anledning av deras expertis och erfarenhet gällande medier och 

etniska minoriteter. Båda informanterna får ofta representera invandrare i lokala 

mediesammanhang i Kalmar när det rör invandrarfrågor. Dessutom är eller har båda varit 

politiskt aktiva. 

   Till fokusgruppintervjuerna började vi med att välja ut ett antal tidningsartiklar med stöd av 

tidigare forskning på området, baserade på ett antal vanligt förekommande teman som vi 

beskrev i kapitlet innan. Deltagarna fick vid intervjutillfället läsa igenom dessa artiklar, som 

var hämtade från Dagens Nyheter, Barometern, Östra Småland och Aftonbladet. Artiklarna 

representerar hur rapporteringen om människor med annan etnisk bakgrund, religion, kultur 

och härkomst än den traditionella svenska ser ut. Därefter fick deltagarna tolka och diskutera 

dessa. De transkriberade intervjuerna formade sedan vårt empiriska material. 

   Fokusgruppintervjuer karakteriseras av att det är intervjupersonerna som för ett samtal och 

intervjuarens roll är att observera deltagarna, samt att styra samtalet så att det inte glider ifrån 

samtalets syfte (Trost, 2005:25). Eftersom studier med etniska minoritetsgrupper som publik 

är ovanligt, ansåg vi att fokusgruppintervjuer var lämpligast, då det är en bra metod när man 

vill undersöka nya områden (Kvale & Brinkmann, 2009:166). Detta eftersom en kollektiv 
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interaktion blir mer impulsiv än en en-till-en intervju. Dessutom brukar människor ha lättare 

att prata om kontroversiella och tabubelagda ämnen i grupp. I fokusgruppintervjuer får man 

fram ”en rik samling synpunkter på det som är i fokus för gruppen”. Målet är inte att samtliga 

deltagare ska komma överens om en sanning, utan att allas personliga åsikter ska komma fram 

(Kvale & Brinkmann, 2009:166). 

 

4.2 Urval  

Fokusgrupperna bestod av en grupp etniska svenskar och en grupp invandrare. Tanken var att 

ha så vitt skilda erfarenheter som möjligt för att skapa nyanser och fånga en bred publik. 

Därför ville vi ha med personer från olika socialklasser samt olika etniska bakgrunder. 

   Variabler som styrde det selektiva urvalet var bland annat ålder, kön, utbildning och 

bakgrund. Det var också viktigt att deltagarna kunde läsa och förstå det svenska 

medieinnehållet och även någorlunda följa med i medierapporteringen. Varför vi valde att 

inkludera andra generationens invandrare var för att de ofta förstår båda kulturerna och kan se 

hur deras föräldrar blir representerade i medierna. I rekryteringsprocessen till fokusgrupperna 

kontaktade vi bland annat olika nätverk som Medborgarkontoret i Norrliden, Röda Korset och 

Antidiskrimineringsbyrån i Kalmar, men också politiker och personer i våra egna kontaktnät, 

vänners bekanta och olika föreningar. Vi gick vidare med tips från personer vi varit i kontakt 

med, besökte och mailade arbetsplatser som exempelvis Kalmar Science Park och ett antal 

frisörsalonger, satte upp lappar med information i de lokala mataffärerna samt skickade 

slumpmässigt ut mail till ett stort antal Kalmarbor via Facebook. Vi har inte använt oss av 

personer som vi själva känner väl, däremot var vi ytligt bekanta med två av de deltagare som 

slutligen deltog. Det visade sig också att två av personerna i svenskgruppen var från samma 

arbetsplats, något varken vi eller dem var medvetna om innan intervjutillfället. Dessa personer 

anslöt sig båda genom Röda Korset. 

   Som tidigare nämnts finns en väsentlig skillnad mellan det som i västerländska ögon, och 

därmed svenska, anses som ingrupp respektive utgrupp (Myers, 1999; Elias, 1999; Bauman & 

May, 2004). Enligt Elias (1999) handlar det i grund och botten om sammanhållning, vilket 

kan bidra till hur människor från de olika grupperna uppträder mot varandra. Ingruppens syn 

på utgruppen smittar av sig på hur utgruppen uppfattar sig själva och vi var rädda att de 

representanter från utgruppen, i den här studien invandrargruppen, inte skulle våga prata fritt i 

samma utsträckning om medlemmar från ingruppen var närvarande. Därför har vi valt att inte 
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blanda fokusgruppmedlemmar mellan vad vi kategoriserade som in- och utgrupp. Respektive 

kategoriseringar finns definierade i det tidigare bakgrundskapitlet. 

 

4.3 Intervjuernas genomförande 

Innan fokusgruppintervjuerna genomfördes två separata tvåtimmarsintervjuer med två 

informanter av utländsk bakgrund. Fokusgruppen med etniska svenskar bestod av fem 

personer. Diskussionen pågick under två och en halv timme. Till fokusgruppen med 

invandrare var fem deltagare inbokade, men tyvärr uteblev tre, då en av dem ställde in i sista 

sekund och två uteblev utan angiven orsak. Därför genomförde vi en kompletterande en-till-

en intervju med ännu en person som vi tidigare varit i kontakt med i rekryteringsprocessen, 

för att tillägga ytterligare åsikter och erfarenheter. Fokusgruppen med invandrare 

genomfördes under en kortare tidsperiod på en och en halv timme på grund av tidsbrist från 

en av deltagarna. En-till-en intervjun genomfördes dagtid under två timmar. Samtliga 

intervjupersoner beskrivs utförligare i kapitlet 5. Olika aspekter av läsarnas tolkningar. 

 

Inför intervjuerna med informanterna sammanställde vi en frågeguide, baserad på tre 

tematiska dimensioner, som relaterade frågorna till intervjuns syfte och teoretiska 

föreställningar. Dessa tematiska frågor var: 

- Stämmer tidningars verklighetsbild av invandrare överens med publikens? 

- Hur tror publiken att medierna påverkar deras uppfattningar om ”vi” och ”dom”? 

- Anser publiken att diskursen skiljer sig i rapporteringen om svenskar och invandrare? 

De tematiska frågorna är desamma som några av våra centrala frågeställningar och för att få 

svar på dessa arbetade vi fram ett antal så kallade dynamiska frågor, knutna till de tematiska. 

Dessa är viktiga i en intervju för att hålla samtalet flytande och få intervjupersonerna att prata 

öppet och fritt om sina känslor. Till skillnad från de tematiska frågorna ska de vara korta och 

lätta att förstå samt i vardagsspråk, vilket också våra frågor var (Kvale & Brinkmann, 

2009:147). 

   Till fokusgrupperna förberedde vi frågor relaterade till de utvalda artiklarna samt ett antal 

övergripande frågor kring ämnet. Både artikelfrågorna samt de övergripande frågorna 

baserades på samma tematiska frågor som vi utgått från vid intervjuerna med informanterna. 

Fokusgrupperna fick innan diskussionerna läsa igenom de nio utvalda artiklarna som vi 

tidigare beskrivit. Därefter gick vi igenom en artikel i taget och ställde de frågor som var 

knutna till varje artikel. 
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   Samtliga intervjuer spelades in och skrevs därefter ut ordagrant. Under intervjuerna delade 

vi upp rollerna – en person agerade moderator, en annan antecknade och en tredje 

kontrollerade att de tematiska frågorna blev besvarade. Den kompletterande en-till-en 

intervjun utfördes dock bara av en ensam moderator med ljudupptagning.  

   Frågeguiderna till informanterna och fokusgrupperna har bokstavligen varit guider, dessa 

finns också bifogade som bilaga 1 och 2. Beroende på de rådande intervjusituationerna har 

dessa guider formulerats om, utvecklats och kompletterats. Detta är att rekommendera i 

kvalitativa studier, då ett för strikt förhållningssätt till sin guide kan hämma och begränsa 

flödet i diskussionerna (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

4.4 Metod för samtalsanalys 

Under hela genomförandet av studien har vi utgått från ett hermeneutiskt perspektiv. 

Människan är en tolkande varelse som har en förmåga att sätta sig in i vad andra människor 

tänker och känner och vi kan se in i oss själva, så kallad introspektion (Thurén, 1991:46). 

Med vår tolkande förmåga kan vi också ta åt oss information, exempelvis från 

nyhetsrapportering, på olika sätt.  

   Vi har framför allt utgått från tre grundläggande förutsättningar som är gemensamma för 

hermeneutikens teoretiska premisser (Barbosa da Silva & Wahlberg, 2004:59): 

1) Förståelse av mening sker alltid i ett sammanhang eller i en kontext. I vårt fall betyder 

detta exempelvis att en upprepad, snedvriden representation skapar ett sammanhang 

som implicit påverkar publikens uppfattning. 

2) I varje tolkning eller förståelse är alla delar beroende av helheten och vice versa. Man 

kan inte förstå en människa om man inte känner till hennes kultur eller det sociala 

nätverk hon tillhör. Därför kan det uppstå problem då majoriteten på 

nyhetsredaktionerna kommer från en västerländsk kultur och saknar den kunskap som 

krävs för att rapportera rättvist och nyanserat om andra kulturer, religioner och 

etniciteter (Cottle, 2000:19). 

3) Varje tolkning bottnar i vissa förväntningar eller förutfattade meningar och varje 

förståelse bygger på en förförståelse, som i sin tur består av olika former av kunskap 

som teorier, erfarenhet och insikt. Detta är människans ”glasögon” och den 

referensram vi utgår ifrån när vi tolkar något. Personer från skilda kulturer har olika 

förförståelser i grunden, vilket leder till att man uppfattar till exempel innehållet i 

nyhetstexter olika (Barbosa da Silva & Wahlberg, 2004:59). 
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I kvalitativ forskningsanalys är den hermeneutiska tolkningsläran vanligt förekommande och 

något även vi har använt oss av i den här studien. Det växelspel som förekommer mellan 

förförståelse och erfarenhet brukar kallas för den hermeneutiska spiralen. Det handlar om 

fördomar, förutfattade meningar, erfarenheter och om hur den förförståelse man har inför 

vissa saker revideras när man upplever någonting nytt och får nya erfarenheter (Thurén, 

1991:59). Spiralen visar att förförståelse och erfarenheter inte bara förutsätter varandra, utan 

också påminner om att större erfarenhet ger bättre förförståelse, som i sin tur leder till att man 

ser på saker mer nyanserat (Thurén, 1991:60). Detta är speciellt viktigt för oss i den här 

studien som i hög grad bygger på ett pendlande mellan teori och empiri. Redan inledningsvis 

har vi använt oss av teori för att välja ut våra medieexempel och det här har bidragit till att vår 

kunskap ständigt har byggts på under studiens gång. 

 

Meningstolkning är också någonting vi använt oss av och vår analys utgår därmed från en 

hermeneutisk förutsättning då uttolkaren, det vill säga vi författarna, blir medskapare av de 

tolkande meningarna (Kvale & Brinkmann, 2009:217). Vi tolkade vad vi ansåg vara viktigt 

och lyfte fram detta. Vi har också använt oss av meningskodning, som bland annat innebär att 

ett eller flera nyckelord knyts till olika textsegment. Vi har alltså gått igenom intervjuerna och 

hittat särskilda teman eller kategorier som sedan knutits till textsegment eller delar av 

intervjuerna. Målet med meningskodningen är att utveckla kategorier som innefattar allt som 

sagts under intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009:218).  

   Det finns ingen standardform för hur man presenterar intervjuundersökningar, inom 

kvalitativa intervjustudier finns det flera olika alternativ. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) 

är både ett vanligt och effektivt sätt att presentera dem genom att välja ut citat. Detta har vi 

gjort, eftersom det ger läsaren en uppfattning av innehållet i intervjun och man får ett 

personligt intryck. Vi ägnade oss även åt meningskoncentrering, som innebär att man drar 

samman intervjupersonernas uttalanden till kortare formuleringar så att huvudinnebörden 

formuleras om till några få ord (Kvale & Brinkmann, 2009:221). Meningskoncentreringen 

varvade vi med rena citat. Det finns ett antal riktlinjer som har hjälpt oss, som att bara de 

bästa citaten bör användas och att det ska finnas en balans mellan citat och text, att citaten bör 

relatera till texten, samt kontextualiseras, tolkas och hållas korta (Kvale & Brinkmann, 

2009:300). 

   Enligt Widerberg (2002:31) är det en fördel att kollektivt sammanställa resultat vid 

kvalitativ forskning, då det handlar om tolkningar av vad som är viktigast att lyfta fram, något 
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som i många fall kan skilja sig personer emellan. Därför har vi valt att genomföra samtliga 

samtalsanalyser tillsammans.  

 

4.5 Undersökningens giltighet och tillförlitlighet 

En kvalitativ studie är giltig om forskaren med rätt undersökningsmetod verkligen studerar 

det han/hon avsett att studera och att material och analyser är relevanta i förhållande till 

problemformuleringen (Østbye et al, 2004). Bland annat ska det vara ett genomtänkt urval, 

relevanta frågeställningar och argument, ett fylligt material, relevanta intervjupersoner och 

goda analyser (Larsson, 2000). Det krävs också att man använder materialet på ett 

forskningsmässigt korrekt sätt. Studien är tillförlitlig om dess uppgifter är riktiga. Om 

intervjuer är en del av materialet ska dessa vara korrekt utförda och får inte innehålla 

felkällor. Dessutom ska intervjupersonerna ha svarat ärligt och inte situationsanpassat 

(Ekström & Larsson, 2000).  

   Vi upplever att vi uppfyller dessa kriterier, då vi faktiskt studerat det vi har avsett att studera 

och vi anser att vårt material är fylligt, djupt och autentiskt samt i högsta grad relevant i 

förhållande till forskningsfrågan. Också intervjupersonerna är relevanta och under 

diskussionerna upplevde vi inte att dessa anpassade sina svar efter situationen, utan 

förmedlade sina ärliga uppfattningar och ibland även fördomar inom ämnet. Dessutom har vi 

noggrant följt en given metod med intervjuguider under samtliga intervjuer för att eliminera 

eventuella brister i utförandet. Vi anser därför att studien har hög giltighet. 

 

Enligt Østbye et al (2004:121) kan metodens tillförlitlighet i kvalitativa undersökningar 

förstärkas genom att spela in intervjuerna, något vi också har gjort. Detta eftersom 

inspelningen kan skrivas ut i sin helhet och på förfrågan bifogas som en bilaga och därmed 

vara öppen för alla att analysera. Inför intervjuerna utgick vi också från ett antal riktlinjer som 

stärker en intervjuundersöknings kvalitet: 

- Omfattningen av spontana, rika, specifika och relevanta svar. Detta anser vi att vi har 

uppnått, då merparten av det som sades var brett och berörde det vi ville undersöka.  

- Omfattningen av korta intervjufrågor och längre svar. Detta uppnådde vi genom att 

ställa öppna, enkla frågor som respondenterna sedan fick prata fritt om. 

- Den grad intervjuaren följer upp och klargör meningen i svaren. Detta uppnåddes 

genom att vid oklarheter be intervjupersonerna förklara ytterligare en gång vad han 

eller hon menade.  
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- Intervjun tolkas i stor utsträckning under själva intervjun. Detta löste vi dels genom 

rolluppdelningen samt att moderatorn själv frågade om hon hade uppfattat svaret rätt 

genom att förklara hur hon trodde att intervjupersonen menade. 

 

Tolkningen har pågått under alla steg av forskningsprocessen, det vill säga hur vi har valt ut 

artiklar, utvecklat intervjuguiderna, ställt frågor och fått svar, arbetat med empirin och 

analysen och så vidare. Vi är medvetna om detta och anser att det har reviderat och nyanserat 

vår förförståelse, likt den hermeneutiska spiralen. 

 

Som en ytterligare kvalitetssäkring har vi även använt oss av respondentvalidering, vilket 

innebär att vi låtit samtliga intervjupersoner läsa igenom och ge sina åsikter om resultatet. 

Både studiens giltighet och tillförlitlighet har också förstärkts genom att vi använt oss av 

triangulering, som innebär att man kombinerar två eller fler olika analytiska angreppssätt 

(Østbye et al, 2004:122). Exempelvis har vi utgått från fler än en teoretisk referensram, använt 

fler än en datakälla samt att vi har varit fler än en forskare då vi strukturerat och tolkat data.  

   Också det faktum att vi har en översiktlig textanalys av de artiklar som utgör basen för 

intervjudiskussionerna, knutna till tidigare forskning, är att betrakta som ett komplement som 

stärker studiens trovärdighet. 

 

4.6 Forskningens etiska överväganden 

Innan genomförandet av intervjun såg vi till att vara helt överens med samtliga 

intervjupersoner om vad intervjuerna skulle användas till, i vilket samband och hur de skulle 

publiceras. Samtliga deltagare medgav också sitt samtycke till inspelning. 

   Vi ville följa anonymitetslinjen rakt igenom för att skydda individerna som deltagit i 

studien, något som kallas konfidentialitet och är viktigt i etiska forskningssammanhang. Det 

innebär att privata data som kan identifiera undersökningsdeltagarna inte ska kunna avslöjas 

(Kvale & Brinkmann, 2009:88). Därför valde vi att varken skriva ut namnen på informanterna 

eller deltagarna i fokusgrupperna. Vi ansåg att det inte var namnen, utan erfarenheterna som 

var det intressanta och därför använde vi oss av representativa fingerade namn istället. Vi har 

dock valt att inte förändra intervjupersonernas egenskaper, det vill säga etniska ursprung, 

bakgrund, ålder och kön. En sådan typ av kamouflering kan vara riskfylld, då förändring av 

exempelvis etniskt ursprung kan förvrida hur olika personer ser på olika företeelser (Kvale & 

Brinkmann, 2005:293). 
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4.7 Metodkritik  

Det finns vissa problem med studier som tar upp etnicitet, som reproducerar kulturella 

uppdelningar som finns både i samhället och i forskningen. Enligt massmedieforskaren Ylva 

Brune har ordet invandrare blivit en ”slasktratt för problembeskrivningar av alla slag”. Hon 

menar att ordet är så belastat att det oftast leder tanken fel och anser att det inte borde 

användas i det offentliga samtalet längre (Dagens Nyheter, 050915). Begreppet är en vag 

definition av en högst komplex och differentierad grupp människor vars enda likhet ofta är att 

de, eller deras föräldrar, emigrerat till Sverige (Kianzad & Sandström, 2008:171). Människor 

från vitt skilda etniska, sociala och religiösa ursprung klumpas ihop till stereotyper. Dessutom 

är begreppet invandrare ofta negativt laddat i många av sina kombinationer, såsom 

”invandrargäng”, ”invandrarkille” eller ”invandrarområde” (Brune, 1998). Det finns inte 

heller något självklart sätt att definiera vem som är invandrare och vem som är svensk, då 

statistiken säger en sak medan den allmänna uppfattningen i samhället ofta säger en annan. 

Enligt Statistiska centralbyrån, SCB, är en person som samma år har flyttat till Sverige från 

ett annat land invandrare. Därefter används begrepp som ”person med utländsk bakgrund” och 

”utrikesfödd”. 

 

Det finns också kritik mot hermeneutiken som ifrågasätter tolkandet av andra människors 

känslor och upplevelser utifrån forskarens egna förförståelse och erfarenheter. Kritikerna 

menar att man då befinner sig på osäker mark eftersom dessa egenskaper inte är 

intersubjektivt testbara. I praktiken handlar det ofta om att man får nöja sig med en 

sannolikhet, stor eller liten, om att någonting är sant eller på ett visst sätt (Thurén, 1991:47f). 

Det intressanta i vårt fall har dock varit att se uppfattningarna från publiken i sin äkta form 

och inte att försöka tolka den underliggande meningen i deras svar. Det vi har tolkat är vilka 

citat och resonemang som varit viktigast, intressantast och mest kärnfulla för vår studie. 

 

Valet av artiklar skedde på selektiva premisser, med utgångspunkt i forskningsfrågorna, teorin 

och metodvalet, och kan därför inte ses som slumpmässiga eftersom vi letade efter specifika 

budskap. Det selektiva urvalet är dock i högsta grad relevant, då tematiseringarna bygger på 

tidigare forskning som vi har motiverat i Appendix (se sida 67). 
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Rekryteringen av personer till fokusgrupperna har varit problematisk. Till stor del beror detta 

på att vi, forskarna, inte kommer från Kalmar där uppsatsen skrevs. Vi är medvetna om att 

spridningen i båda grupperna kunde ha varit bredare, i synnerhet i indelningen 

utbildad/outbildad. Vi har dock utifrån vår förmåga gjort allt vi kunnat, men tyvärr haft otur i 

det avseendet. Också de avhopp som förekom i invandrargruppen ledde till problem. Eftersom 

dessa skedde väldigt nära inpå intervjutillfället hade vi ingen möjlighet att hinna rekrytera nya 

deltagare till denna grupp. Då tidigare komplikationer med rekrytering till båda 

fokusgrupperna redan lett till uppskjutna intervjusessioner, hade vi inte tid att rekrytera en 

helt ny fokusgrupp. För att göra det bästa av situationen valde vi då att göra en 

kompletterande enmansintervju. Efter denna intervju gjorde vi bedömningen att den tillförde 

så pass mycket att de två delarna tillsammans uppnådde tillräcklig innebördsrikedom och 

mättnad. 

   Den bristfälliga rekryteringen såg vi först som en nackdel, då vi inledningsvis planerat att ha 

ett större antal deltagare i varje fokusgrupp. Men enligt Trost (2005:25) är det fördelaktigt att 

inte ha för stora grupper, då det annars kan bli svårt att hålla reda på de medverkande. Detta 

gäller både för moderatorn samt för deltagarna själva. Trost anser att omkring fem personer är 

vad en moderator kan klara av att hålla reda på samtidigt (Trost, 2005:25). Tyvärr medför 

dock det relativt tunna antalet intervjupersoner att det blir svårt att generalisera vår 

undersökning. Men enligt Kvale och Brinkmann (2009:129) bör man dock inte ha fler 

intervjupersoner än att man känner att man får reda på allt man behöver veta. Bortom en viss 

punkt ger fler intervjupersoner allt mindre ny kunskap. Många intervjustudier skulle vinna på 

att minska intervjudeltagarantal och istället lägga ner mer tid på förberedelser och analys 

(Kvale & Brinkmann, 2009:130). Efter samtliga intervjuer ansåg vi att vi uppnått det vi 

behövde veta och varit ute efter att ta reda på.  

 

Något som också bör diskuteras är intervjuareffekten och det faktum att de personer som 

deltog i fokusgrupperna uppenbarligen är intresserade av det aktuella ämnet då de ville vara 

med. På grund av detta kan man anta att det fanns ett konsensus mellan deltagarna och oss 

forskare, vilket kan ha påverkat deltagarnas uppträdande under intervjutillfället och styrt dem 

i en riktning att uppträda så som de trodde att vi förväntat oss. Då de redan innan 

intervjutillfällena också var medvetna om diskussionsämnet fanns möjlighet för förberedande 

tankar och reflektioner. Däremot fick ingen av deltagarna i förväg reda på de frågor och 

artiklar vi skulle utgå ifrån, och som tidigare nämnt upplevde vi heller inte att de uppträdde 

situationsanpassat.  
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   Det finns också andra nackdelar med fokusgruppintervjuer. Ibland kan grupptryck bidra till 

att de dominanta personernas åsikter överröstar de mer tystlåtna (Trost, 2005:25). Detta var 

dock ingenting vi uppfattade under våra diskussioner, då samtliga deltagare tog ungefär lika 

mycket plats och gav uttryck för sina i många fall differentierade åsikter. En annan nackdel 

med fokusgrupper i forskningssammanhang är dokumentationen. Det kan bli problematiskt 

för intervjuaren att hålla reda på allt som sägs samtidigt som denne ska styra intervjun (Trost, 

2005:25). I vårt fall löste vi detta problem genom, som tidigare nämnt, ljudupptagning samt 

att vi delade upp rollerna under diskussionstillfällena. 

 

4.8 Sammanfattning  

För att undersöka hur publiken uppfattar representationen av etniska minoriteter i medierna 

valde vi att genomföra kvalitativa fokusgruppintervjuer med en etniskt svensk grupp samt en 

grupp med personer av invandrarbakgrund. Utöver detta genomförde vi två intervjuer med 

personer som i medierna ofta själva är representanter för etniska minoriteter i olika 

invandrarteman. Dessa personer kallar vi informanter. 

   Vi lät fokusgrupperna läsa nio artiklar från olika svenska dagstidningar och ställde därefter 

frågor baserade på dessa. Efter artikeldiskussionen ställde vi mer övergripande frågor rörande 

deras uppfattning om etniska minoriteters representation i medierna. 

   Efter samtliga intervjuer genomförde vi en kvalitativ samtalsanalys, som i huvudsak går ut 

på att lyfta fram de mest intressanta citaten och resonemangen som våra informanter och 

fokusgruppdeltagare fört kring forskningsfrågorna. Analysen baserades på en hermeneutisk 

utgångspunkt som innebär att människan är en tolkande varelse. 
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5. OLIKA ASPEKTER AV LÄSARNAS TOLKNINGAR 
I följande avsnitt presenterar vi resultatet från våra intervjuer med både fokusgrupper och informanter. 
Det är dessa intervjuer som vår undersökning i grund och botten baseras på och vi har valt att dela in 
resultatet i fyra huvudkategorier byggda på teman som tydligt framträdde under diskussionerna kring 
de utvalda artiklarna och våra tematiska frågor. Dessa huvudkategorier är: Den förvrängda 
invandraren, Rasistiska budskap, En genomskådad mediepraktik samt När mediebilden blir verklighet. 
Varje kategori har i sin tur ett antal underteman som tillsammans bygger upp huvudtemats helhet. 
Kategorierna leder också in i varandra och berör i grunden samma problem – nämligen hur den 
strukturella diskrimineringen av etniska minoriteter i svenska medier upplevs av publiken.  
   Till att börja med presenterar vi de personer vi har intervjuat. Som tidigare nämnt har vi valt att 
anonymisera samtliga, men genom denna presentation ges ändå en övergripande bild av vilka 
personerna är, utan att därigenom identifiera dem. Detta är intressant för resultatet, då personernas 
olika bakgrunder kan påverka formandet av åsikter, erfarenheter och tankar om ämnet.  
 

5.1 Informanter 

Vi har selektivt valt ut våra informanter på grund av deras respektive erfarenheter och i 

egenskap av att de båda flitigt förekommit i den lokala medierapporteringen. Därmed kan de 

antas ha haft åtskilliga möjligheter att reflektera kring mediernas innehåll i relation till olika 

invandrarteman, vilket gör deras kunskap specifik och intressant för oss i den här studien. 

 

Informant 1 har vi valt att kalla för Shila. Hon är drygt 50 år och kommer ursprungligen från 

Iran, som hon lämnade för 25 år sedan för att tillsammans med sin familj undkomma kriget 

och söka friheten i Sverige. Här har Shila bland annat arbetat i många år på de sociala 

myndigheterna, som flyktingsamordnare under Integrationsverket. Samtidigt har hon 

engagerat sig i många politiska uppdrag och bland annat suttit i Kalmar kommunfullmäktige. 

Shila räknas lokalt som en känd medial person då hon ofta figurerar i medierna, och därför är 

hon också medveten om den bild som medierna ofta ger av invandrare. 

 

Informant 2 har vi valt att kalla Asif. Även han är drygt 50 år, har sina rötter i Pakistan och 

kom till Sverige på 1980-talet. Asif är politiker och har tidigare jobbat för Invandrarverket. 

Nu arbetar han bland annat med integrationsfrågor inom Kalmar kommun och har ofta 

kontakt med de lokala medierna i staden. Därför är även Asif väl medveten om mediebilden 

av invandrare och hans åsikter och erfarenheter är relevanta för vår studie. 

 

5.2 Fokusgruppen med deltagare av invandrarbakgrund 

Personerna som deltog i den etniskt blandade fokusgruppen var både första och andra 

generationens invandrare med ursprung från skilda länder. Både akademiker och icke 
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vidareutbildade personer fanns med i gruppen och samtliga är idag bosatta i Kalmar. Nedan 

följer en kort sammanfattning av deltagarna. 

 

Respondent 1, som vi har valt att kalla Linnéa, är en 17-årig kvinna som går på gymnasiet 

där hon läser ett samhällsvetenskapligt program. Med en iransk pappa som emigrerade till 

Sverige för chansen till bättre jobb, och en svensk mamma, är Linnéa andra generationens 

invandrare. Med en fot i vardera kulturen har hon enligt sina egna ord ”det bästa av båda 

världarna”. Hon får sina nyheter från tidning, radio, TV och Internet, men främst från TV. 

 

Respondent 2 är en 24-årig man som vi kallar Arben. Trots rötter i Kosovo där han föddes ser 

han sig själv som andra generationens invandrare då han var mycket ung när han tillsammans 

med sin familj flydde undan krig och förtryck och kom till Sverige. Arbens utbildning 

sträcker sig över gymnasiet och idag jobbar han inom lager. Han får sina nyheter från tidning, 

radio, TV och Internet, men främst från Internet.  

 

Respondent 3 har vi valt att kalla Alma. Hon är en 48-årig kvinna och första generationens 

invandrare som kom till Sverige 1993, på flykt undan kriget i Bosnien-Hercegovina. Bakom 

sig har hon en utbildning och karriär som byggnadsingenjör, men i Sverige arbetar hon 

numera som utbildningsadministratör. Alma får sina nyheter främst från TV och Internet. 

 

5.3 Fokusgruppen med etniska svenskar 

Deltagarna i den helsvenska fokusgruppen var personer med ursprung från olika delar av 

södra Sverige, men nu bosatta i Kalmar. Samtliga var vidareutbildade efter grundskolan och 

gymnasiet och nedan följer en kortare beskrivning av deltagarna i denna grupp. 

 

Respondent 1 kallar vi Kerstin, en 60-årig kvinna med ursprung från Öland. Kerstin är 

utbildad till distriktssköterska, vilket också är hennes yrke idag. Kerstin får sina nyheter från 

tidning, radio, TV och Internet, men främst från TV. 

 

Respondent 2 är en kvinna på 52 år som vi har valt att kalla Åsa. Kalmar är Åsas hemstad 

och hon är utbildad läkare, vilket hon också arbetar som idag. Hon får sina nyheter från 

tidning, radio och TV, men främst från tidning och radio. 

 



 36 

Respondent 3 har vi valt att kalla Jonas, en 23-årig man som kommer från Nyköping. Idag är 

han student vid Linnéuniversitetet, där han läser företagsekonomi. Han får sina nyheter från 

tidning, TV och Internet, men främst från Internet. 

 

Respondent 4, som vi kallar Emelie, är en 22-årig kvinna från Töreboda. Hon studerar för 

närvarande på handelsprogrammet vid Linnéuniversitetet, samtidigt som hon är timvikarie på 

en bank. Emelie får sina nyheter från tidning, TV och Internet, men främst från TV. 

 

Respondent 5 är en 54-årig man som vi har valt att kalla Göran. Han kommer från Finspång 

och har en journalistutbildning samt diverse universitetskurser bakom sig. Idag arbetar han 

som universitetsadjunkt och får sina nyheter från både tidning, radio, TV och Internet, men 

främst från tidning och radio. 

 

5.4 Den förvrängda invandraren 

En övergripande bild som framträder i analysen av intervjuerna är att publiken ofta upplever 

mediernas invandrarrepresentationer som förvrängningar av verkligheten. Genom att 

reproducera stereotypa beskrivningar av invandrare och tillskriva dem egenskaper som ses 

gemensamt för hela gruppen, förvandlar medierna invandrare till någonting de inte är. De 

skapar en förvrängd, förfalskad bild. Den falska bilden reflekteras sedan på samhället och 

skapar en generell oro och misstänksamhet mot invandrare och invandrartäta områden, som 

förorten. Det här är någonting som samtliga deltagare i fokusgrupperna samt båda 

informanterna upplever och är överens om. 

   Vi lyfter i den här huvudkategorin fram flera vinklar av den förvrängda invandraren som 

framträdde under fokusgruppdiskussionerna och intervjuerna med informanterna. Bland annat 

berörde en återkommande diskussion hur alla invandrare tros vara muslimer och att det finns 

en allmän uppfattning om muslimer i samhället som ofta är felaktig. En annan handlade om 

hur invandrare polariseras till antingen goda eller onda, något som gick att skönja mycket 

tydligt. I den här kategorin beskrivs därför hur respondenterna uppfattar mediernas 

framställning av dessa två ytterligheter. Ytterligare diskussioner gällde bilden av invandrare 

som intellektuellt underlägsna och dumma, att invandrare överlag beskrivs som lata, 

bidragstagande och handlingsförlamade samt att förorten genom medierna gestaltas och 

upplevs som en farlig plats.  
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   Samtliga av dessa underteman och de stereotyper som var och en bygger på kommer att 

beskrivas mer detaljerat i de avsnitt som följer. 

 

5.4.1 Alla är muslimer 

Någonting som diskuterades i fokusgrupperna var synen på vilka invandrarna i medierna är. 

Samtliga respondenter menar att muslimerna är de som får representera alla invandrare, att det 

har blivit en generell bild som medierna varit delaktiga i att skapa. Emelie säger: ”Man tror ju 

det. Har man ett utländskt efternamn så är man muslim. Och vi är väldigt anti muslimer i 

västvärlden”. Jonas håller med: ”Det känns som om medierna skyller allt på muslimerna”. 

Även informanten Asif är inne på samma spår. Han säger: ”Muslimer och personer från 

Mellanöstern är de som starkast ses som invandrare”. Dessutom menar Asif att kristna inte 

generaliseras i samma utsträckning som muslimer: 

 
Islam är en målgrupp som är fruktad och misstrodd. När bomber faller över Irland, Spanien 
eller Italien drar man inte kristna över en kam på samma sätt. När människor gör illdåd är 
det just människorna som felar. Inte gud eller Bibeln. Men tvärtom så tror kristna alltid att 
det är islam, Koranen eller muslimerna i egenskap av sin religion som gör brotten. Inte att 
det är individerna. 

 

Även i samband med artikeln knuten till tematiseringen hedersmord diskuterades denna syn 

på invandrare som muslimer. Artikeln handlar om en försvunnen Kalmarkvinna vars man 

sitter anhållen misstänkt för människorov (läs mer i Appendix, sida 70). I texten nämns 

begreppet hedersmord trots att inga misstankar finns som pekar på att försvinnandet skulle ha 

haft med något hedersrelaterat att göra och när respondenterna läste igenom artikeln 

konstaterade båda fokusgrupperna att svenskar i allmänhet har en uppfattning om att 

hedersmord är någonting som ligger i alla invandrares kultur. Invandrargruppen förstår dock 

inte varför. Informanten Shila berättar att hon aldrig hade hört talas om begreppet förrän hon 

kom till Sverige: ”I min kultur finns inte det ordet, men det har blivit en sådan bild här”, 

säger hon. Arben är inne på samma spår: ”Egentligen kommer jag från fel ställe på jordklotet 

för att veta vad hedersmord är. Vi albaner har inte sådant”. Arben är själv muslim och säger 

att det inte står någonting i Koranen som rättfärdigar hedersrelaterat våld över huvud taget. 

Det här kommer också Linnéa in på: 

 
Det handlar inte om deras religion utan det handlar om att de skäms. Till exempel kan det 
vara någon som skäms över sin dotter för att hon har gjort någonting som inte är okej för 
Sharia. De är rädda att få dåligt rykte och det betyder så mycket i muslimska samhällen att 
släktens heder inte ska försämras. Då känner de sig tvungna att ta bort problemet. Så det är 
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inte för att Koranen säger så eller något. Där står det att om man mördar sitt barn så har man 
förlorat allt. Så det handlar bara om normer i det islamiska samhället.  

  

Alma diskuterade samma sak och drar paralleller till svenskarna: ”Alla tror att det bara 

händer när det gäller islam och inte i svenska familjer”. Göran i svenskgruppen spinner 

vidare: ”Jag tycker att medierna har svårt att hålla isär hustrumisshandlare och hedersmord. 

Så fort det sker en hustrumisshandel i en muslimsk familj så är det hedersrelaterat”, säger 

han. 

   Arben upplever att medierna inte har någon förståelse för bakgrunden till varför 

hedersrelaterade brott händer. Han säger:  

 
Det har med seder och kultur att göra. Det sitter i det omedvetna, det man gör och hur man 
handlar… Det betyder inte att det är rätt. Men medierna målar upp det som att de inte ska 
komma hit med deras seder och sådär. 

 

Jonas tycker att medierna förstorar upp fenomenet hedersmord: ”De få så kallade hedersmord 

som har begåtts i Sverige de senaste åren har ju fått en sådan otrolig medial uppmärksamhet. 

Och då får man känslan av att det händer mycket oftare än det gör”, säger han. 

   Grupperna är också överens om att det finns en felaktig bild om islam som religion. ”Det 

man inte vet någonting om blir man alltid rädd för. Islam målas upp som en farlig religion, 

men kollar du fakta är det den mest fredliga religionen som finns”, säger Arben. Åsa tycker 

att det är viktigt att komma ihåg att de muslimer som oftast får komma till tals i medierna är 

fundamentalister och att det därför är extrembilden som kommer fram, någonting som alla i 

svenskgruppen och även informanten Asif är inne på. Åsa säger: 

 
Alla de 150-300 000 muslimer i Sverige som aldrig går i moské, som är hur svenska som 
helst i förhållande till religionen, var finns deras röst? Man undrar ju varför de aldrig får 
komma till tals. Det är som att man skulle fråga Livets Ord om vad svenskarna står för. 

 

Att muslimer ses som representanter för alla invandrare och att islam upplevs som en 

skrämmande, farlig religion är alltså en viktig del av den förvrängda bilden som medierna 

förmedlar av invandrare. Samtliga respondenter är överens om detta och flera tror det kan 

bero på att det oftast är extrembilden som framträder genom mediernas representationer. Att 

både informanter och fokusgruppdeltagare upplever att det är de muslimska 

fundamentalisterna som får tala för hela den muslimska befolkningen är intressant och något 

vi diskuterar vidare under nästa kapitel, 6. Analys – Den genomskådade mediepraktiken.  
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5.4.2 Den onda 

Av den polariserade invandrarens två ytterligheter är alla respondenter eniga om att det är den 

onda som syns mest. Informanten Shila upplever att medierna har ett stort inflytande på 

allmänhetens uppfattningar och hon är oroad över den bild som förmedlas till publiken: ”De 

bästa framställs som få, medan de sämsta framställs som många. Då är det lätt att hoppa över 

de en eller två goda invandrarna som har gjort bra saker och den dominerande bilden blir 

därför negativ”, säger hon. 

   Ett exempel på den onda invandraren är Romarios mördare i artikeln ”En spark mot våldet 

(Romario)”, knuten till tematiseringen Brutalisering/kriminalitet (läs mer i Appendix, sida 68). 

Mördarna får här representera den våldsamma, obehagliga och kriminella invandraren och 

fokusgruppdeltagarna menar att det är just i denna tematisering som den onda invandraren 

framträder tydligast.  

   Även representationerna kring hedersvåld, som berördes ovan, anses av respondenterna 

förstärka bilden av den onda invandraren genom att man kulturaliserar handlingar när det 

gäller invandrare, men inte när det gäller svenskar. Bilden av den brutala invandraren blåses 

således upp genom den ständiga reproduktionen av rapportering om hedersrelaterade brott. 

   Informanten Shila menar att medierna överlag har bidragit till att svenskarna har fått en 

överdrivet negativ och falsk bild av invandrarmannen som ond och farlig. Hon säger: 

 
Bilden av mannen från Mellanöstern som har all makt har etsat sig fast i svenskarnas hjärna 
och förstorats i media. Visst finns det många dåliga män där, men man kan inte generalisera 
och säga att alla är så. Det finns ju mycket sådant i Sverige också, det kan jag vittna om från 
socialen. Man kan inte knyta det till nationaliteten. Det finns inte lagar i något land som 
säger att mannen får slå kvinnan, men det existerar ändå överallt. 
 

Både informanterna och fokusgruppdeltagarna är alltså överens om att framställningen av den 

onda invandraren dominerar över den goda när det gäller representationerna i medierna. 

Framför allt informanten Shila uttrycker en misstanke om att medierna förstärker 

uppfattningen om den onda invandraren hos publiken. Polariseringen är ett faktum för 

respondenterna. Vi har i tidigare kapitel nämnt den tudelade invandraren och hur 

medieforskaren Ylva Brune konstaterat en tydlig skillnad mellan just den onda och den goda. 

Detta uppmärksammades och diskuterades också av fokusgruppdeltagarna och samtliga är 

överens om att något mellanting inte existerar. Arben säger: 

 
Det är bara den goda och den onda. Det finns ingenting där emellan. Antingen är du en god 
invandrare som jobbar och gör rätt för dig, betalar skatt och så vidare, eller så är du den 
brottsliga invandraren. Något mittemellan finns inte. Det är fel att kategorisera på det här 
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sättet. Då skulle man ju kunna kategorisera svenskar också. Det är väl samma sak där, de 
som jobbar och de som inte jobbar. Men i medierna görs inte samma kategorisering med 
svenskar. 
 

Jonas är av samma uppfattning. Han säger: 
 

Jag tycker det känns som att man antingen verkligen vill göra invandrare till monster och 
berätta hur dåliga de är, eller så vill man glorifiera dem för mycket istället. Att det aldrig 
finns något riktigt mellanting. Antingen är de jättebra eller så är de jättedåliga. 

 

Det handlar alltså om två starka ytterligheter. Medierna gör en hårdragen kategorisering när 

det gäller invandrare, där medierepresentationen blir antingen eller. Enligt respondenterna 

dominerar den onda invandraren ut sin glorifierade motsats – den goda invandraren som 

beskrivs närmre i följande avsnitt. 

 

5.4.3 Den goda 

Vid artikelgenomgången uppmärksammade den svenska fokusgruppen snabbt den goda 

invandraren och diskuterade att när invandrare framställs på det sättet så framställs de som 

undantag från ”normen”. Samtidigt finns en medvetenhet hos samtliga i gruppen som gör att 

de förstår och tror att det snarare är tvärtom – att dessa invandrare egentligen är som de allra 

flesta.  

   Ändå erkänner deltagarna att vissa invandrare upplevs som bättre än andra. Emelie menar 

att till exempel sydeuropéer är mer accepterade i svenska ögon. Hon säger:  

 
De är inte samma slags invandrare som de i Rinkeby eller Kista. Man klassificerar dem inte 
som samma slags invandrare. De är mer västerländska av sig och närmre oss i sin kultur”.  

 

Göran håller med: ”Det finns ju finare invandrare än andra, så är uppfattningen”. 

Informanten Asif menar att européer och amerikaner är invandrare i statistiken, men inte i 

folks uppfattning. När dessa kommer till Sverige tas de emot med öppna armar och räknas in i 

”vi”-tänket som finns här och blir automatiskt goda invandrare. Informanten Shila resonerar 

på samma sätt: 

 
Jag tror, eller är ganska säker på, att vissa länder som USA är storebror för bland annat 
Sverige och att andra europeiska länder är som syskon. Personer från dessa länder får mer 
respekt. Man ser högre på en amerikansk invandrare. Det kan vara en murare men det är 
ändå helt okej, de får bättre jobb och bättre förutsättningar. Det här gäller för hela världen, 
även i mitt hemland, speciellt när det gäller just USA.  
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Shila anser dock att detta inte är helt onaturligt: 

 
I västvärlden ser vi oss som ”vi” tillsammans och i Mellanöstern ser man sig också som 
”vi” tillsammans. Men det är naturligt eftersom man är ganska lika varandra inom dessa 
områden. Det är inte helt naturligt att känna samhörighet mellan väst och öst eftersom vi är 
från en helt annan kultur, en helt annan bakgrund och vissa attityder är därför ganska 
mänskliga. Man måste bara försöka förbättra det. Och det är en ömsesidig kamp.  

 

Shila har själv varit med om att bli framställd som den goda invandraren vid ett flertal 

tillfällen och säger att medierna i dessa fall har överdrivit hennes godhet: ”De har förstorat 

upp mig lite. Så god som de beskrivit mig kanske jag inte riktigt är”, säger hon. 

   Alma i invandrargruppen menar att nyhetsrapporteringen kring invandrare anpassas efter 

situationen. Hon diskuterar att om en person med utländsk bakgrund gör någonting bra som 

man kan vara stolt över, exempelvis Zlatan, blir han eller hon omnämnd som svensk och då 

skrivs ingenting om dennes invandrarbakgrund. Därmed blir sådana personer också en del av 

de goda invandrarna i medierna. ”De har två sidor på något sätt”, säger Alma.  

   En annan version av den goda invandraren i medierna är den som arbetar och vill göra rätt 

för sig. Ett exempel är den vänliga tobakshandlaren Akbar, ur artikeln ”En farlig resa till 

tryggheten”, knuten till just tematiseringen Den goda invandraren (läs mer i Appendix, sida 

71). Om Akbar säger Emelie: ”Man glorifierar honom. Han är ”one of a kind”. Han sticker 

ut ur mängden och är inte som vanliga invandrare”. 

   Respondenterna upptäckte också ytterligare en version av den goda invandraren inom 

tematiseringen Exotisering, som vi exemplifierat med artikeln ”Färgstark matmix lockar” (läs 

mer i Appendix, sida 69), nämligen den som sammankopplas med matkultur. Båda 

fokusgrupperna menar att det är ett av få exempel då invandrare gestaltas positivt i nyheterna. 

Kring orsakerna resonerades det bland annat om att svenskar fascineras av matkultur från 

främmande länder, eftersom det ses som någonting exotiskt och lockande. Arben tror att det 

kan bero på avundsjuka: ”Inte illa ment, men Sverige har ingen matkultur. Det är stendött”, 

säger han. 

 

Man kan alltså säga att den goda invandraren i medierna framställs som kontrasten mot den 

onda. Samtliga fokusgruppdeltagare anser att de positiva artiklarna är bra och viktiga, men att 

medierna måste sluta glorifiera dessa invandrare eftersom det skapar känslan av att de skiljer 

sig från ”normen”. 
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5.4.4 Den dumma 

En annan version av den förvrängda invandraren som framkom under diskussionerna var 

bilden av den dumma invandraren. Deltagarna inom båda fokusgrupperna upplever att 

invandrare i medierna ofta porträtteras som ointelligenta, och informanten Asif är av samma 

uppfattning: ”Svenskar och invandrare har inte samma egenskaper i medierna. De vet 

ingenting och är intellektuellt underlägsna svenskarna”, säger han. Detta diskuterades 

framför allt i samband med artikeln om den vaccinkampanj som satts igång för att upplysa 

invandrare, knuten till tematiseringen Fördummande (läs mer i Appendix, sida 70). Göran 

tycker att artikeln understryker att invandrare skulle vara dummare än svenskar och säger: 

”De är ju dumma, de beskrivs ju som dumma”. Kerstin är en av dem som håller med: ”Det är 

ju äckligt med den här första meningen (i ingressen, författarnas anmärkning) att om man inte 

äter griskött så kan man inte få svininfluensan. Det är ju nedvärderande”. Kerstin tycker att 

medierna, när det handlar om svenskar i vaccinfrågan, lägger betoningen på att det är 

myndigheterna som har misslyckats om det brister i informationen, medan det är mottagaren 

som är dum när det handlar om invandrare. Arben håller med om detta, men menar att den 

fördummande bilden inte behöver vara helt fabricerad, utan även kan bero på annat: 

 
Folk som bor i förorterna har en parabolantenn och lyssnar på sina egna nyheter. Och där 
får de en helt annan bild från deras nyhetskanaler i hemlandet. Så det är snarare 
invandrarnas hemländers kanaler som gör att de blir felinformerade. 

 

Den dumma invandraren är alltså ytterligare en föreställning som förmedlas genom medierna 

och något som samtliga respondenter lägger märke till när de går igenom de tematiserade 

artiklarna.  

 

5.4.5 Fattig, lat och handlingsförlamad 

Informanten Shila tycker att invandrare i medierna ofta beskrivs som laster och bördor för 

samhället, istället för resurser. Hon anser att man kategoriserar invandrare, klumpar ihop dem 

och sedan placerar dem i fack. I ett av dessa fack hittar Göran och Jonas i svenskgruppen 

ännu en version av den förvrängda invandraren, nämligen den bild som många har av att 

invandrare är lata. Samtidigt säger de att invandrare är bland de mest arbetsamma personer de 

själva har jobbat med.  

   Denna missvisande bild konstaterades även i invandrargruppen, där Alma säger att bosnier 

är ett arbetsamt folk med bra utbildning. Linnéa upplever att mediebilden av invandrare, och 
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framför allt flyktingar, är att de är behövande och bidragstagande, men att detta är felaktigt. 

Hon har själv varit med om den bristfälliga uppfattningen i mötet med andra människor: 

 
När jag säger att min pappa är från Iran frågar folk om vi är fattiga. Då får jag förklara att 
nej vi är inte fattiga, min pappa har ett eget företag och min mamma har två deltidsjobb. Vi 
har det inte dåligt ställt, vi bor i en villa och har bra med pengar. Vi är inte på flykt och 
bråkar inte med folk, slåss inte och sådana grejer. Min pappa jobbar lika mycket som din 
pappa. Min pappa är lika delaktig i det svenska samhället som din pappa är. De flesta 
svenskar tycker att en invandrare eller flykting är beroende av att svenskar ska ge dem 
pengar, men det är inte alls så. 

 

Inte bara bilden av invandrare som fattiga och lata, utan också som handlingsförlamade offer 

är alltså stark, framför allt när det gäller tolkningar av reportage om flyktingar. 

Respondenterna i svenskgruppen upplever flyktingar som människor som offrat sina 

livsbesparingar för att komma hit och få ett bättre liv, som kommer utan någonting. Men vid 

diskussionerna kring artikeln knuten till tematiseringen Flyktingströmmar, som handlade om 

nyanlända Yassin (läs mer i Appendix, sida 71), kom också andra tolkningar fram, bland annat 

om att det bara är rika människor som har råd att fly. Göran kallar det för en 

konspirationsteori, men tar upp att mediernas sätt att rapportera om flyktingar kan bero på att 

man egentligen inte tror att de alls är fattiga:  

 
Man ska få uppfattningen att det är förmögna människor som kommer och den effekten får 
det också när det står såhär ”farbrodern betalade en stor summa pengar för att få hit Yassin” 
och jag tror att de nämner det en gång till. Det måste ju vara jättedyrt att ta sig från Somalia 
till Sverige. Alltså det är ju det som är undertexten på något sätt, när man skriver ”en stor 
summa pengar”. 

 

Med denna mycket medvetna tolkning konstaterar Göran att han ofta läser mellan raderna i 

medierapporteringen och förmår också i det här fallet lyfta fram det latenta budskapet som 

döljer sig i journalistens förgivettagna språkliga konstruktioner. Det är dock inte alla i 

gruppen som fastnar vid samma sak när de läser artikeln, men samtliga får ändå känslan av att 

huvudpersonen Yassin var förmögen i sitt hemland och att han här i Sverige har blivit ett 

fattigt och handlingsförlamat offer i väntan och behov av andras hjälp. Åsa noterar en rad i 

texten som beskriver hur han fingrar på en för stor armbandsklocka och säger: ”Ja, det visar 

ju att det inte är en fattig pojke, det är det ju inte”.  

   Arben i invandrargruppen uttrycker ett stort medlidande för Yassin och upplever att artikeln 

om honom är hånfull:  
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Alltså det räcker med att han har fått kämpa sig igenom resan från sitt hemland och hit, han 
har gått över gränser och över hav och kanske blivit misshandlad och sexuellt utnyttjad. 
Sedan ska han komma hit och så ska de driva med honom. Istället för att hjälpa honom ska 
man inte hänga ut honom i en tidning. 

 

Arben funderar över samhällets motvilja till att hjälpa flyktingar. Han tar upp det välkända 

exemplet med skånska Vellinge, kommunen som under hösten 2009 profilerade sig genom 

sitt flyktingmotstånd: ”Folkets reaktion till ungdomarna som kom var att ’jamen de kommer 

från ett krigsland, när de blir arga så skjuter de på varandra’. Kom igen för fan, de är 15-16-

åringar. De är inga djur”, säger han. 

 

Bilden av invandraren som fattig, lat och handlingsförlamad är alltså enligt respondenterna 

starkt förankrad i medierna, något som också i viss mån tycks överföras på dess publik. 

Samtliga är väl medvetna om att nyanlända flyktingar är mycket utsatta när de kommer till 

Sverige eller andra länder, något som båda fokusgrupperna betonar trots diskussionerna kring 

eventuell förmögenhet i hemlandet. Däremot upplever flera av dem att medierna genom sin 

rapportering fixerar betoningen på flyktingarnas lojhet och hjälpbehov istället för att framhäva 

deras drömmar och ambitioner i det nya landet. När denna bild sedan växer sig fast smittar 

den lätt av sig på den allmänna uppfattningen av invandrare överlag. Medan våra 

fokusgruppdeltagare är medvetna om att bilden i de flesta fall är falsk upplever flera av dem 

att uppfattningen i samhället ofta är en annan. Vissa har till och med råkat ut för fördomarna i 

vardagslivet. 

 

5.4.6 Den kusliga förorten 

Som en sista pusselbit i den förvrängda bilden av invandrare framkom under diskussionerna 

att en övervägande del av fokusgruppdeltagarna också har en negativ bild av Kalmarförorten 

Norrliden och att man dessutom anser att detta är en allmän uppfattning bland Kalmarborna. 

Den negativa bilden är någonting som alla i den svenska fokusgruppen anser förekommer ofta 

i medierna. Några associationer som kommer upp är ”invandrartätt”, ”slitet” och 

”miljonprojekt”. De anser också att medierna ofta förstorar upp det negativa. Emelie fick 

bilden klar för sig redan innan hon flyttade till Kalmar: 

 
Det första jag fick höra när jag skulle flytta hit var att ”flytta inte till Norrliden”. Då visste 
jag inte vad Norrliden var och jag har knappt varit där nu heller. Fortfarande är den bilden 
kvar, men det är inte jag som har skapat den själv, det är något man har fått höra från andra. 
Det är det allmänna synsättet känns det som.  
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Men för Arben betyder Norrliden någonting annat: ”Mitt hem. Tyvärr så förknippas alltid 

stället med dåliga saker, men de åren jag bott där så har inte jag känt så. Jag har sett allt. 

Jag vet hur det funkar”. Han tror att uppfattningen om Norrliden delvis är mediernas fel, då 

han menar att det som beskrivs ofta är överdrivet och bygger på journalisternas egna 

antaganden. Arben håller med om att det för det mesta är negativa händelser som kommer 

fram i nyhetsrapporteringen. Vid notisen om skadegörelse i Norrliden, under tematiseringen 

Förorten (läs mer i Appendix, sida 67), säger han: ”Det är skitsnack. Alltså ibland får man 

bara ont i huvudet av att läsa sådana här artiklar när man vet att det inte är så”. På frågan 

huruvida mediebilden av Norrliden är rättvis eller inte, svarar han:  

 
Nej, den har aldrig varit det heller. Jag kan lova dig, om du går ut en kväll klockan två, ser 
du inte en människa där ute. Inte en enda människa, det är dött. Och sedan säger de att det 
är farligt. Vaddå, ska du bli ihjältrampad av myror eller? 

 

Även Linnéa har upplevt den negativa mediebilden av Norrliden:  

 
Det känns som att de alltid tar upp det dåliga om Norrliden. Aldrig om någonting bra. Så det 
här är bara en vanlig artikel som man läser om Norrliden. Det är alltid sådana här saker som 
man får höra. Man tror alltid att det är invandrarna. Det är alltid det. Även om de inte säger 
det, så vinklar de det alltid så att undertonen säger att det är invandrarna som inte vet bättre. 

 

Alma däremot, ser det från en annan synvinkel. Hennes spontana reaktion vid tanken på 

Norrliden är att det bor många invandrare där, men då hon, liksom Arben, själv bor där så vet 

hon att representationen i medierna är överdriven: ”Norrliden har en grupp svenska 

ungdomar som också är problematiska”, säger hon och tänker därför inte automatiskt att det 

handlar om utlänningar vid den typen av artiklar som den Arben tidigare kommenterade. 

   Förorten diskuterades också flitigt i samband med artikeln ”En spark mot våldet (Romario)” 

(läs mer i Appendix, sida 68), också knuten till tematiseringen Brutalisering/kriminalitet. 

Artikeln bottnar i att Romario knivskurits till döds i Stockholmsförorten Husby och vi ställde 

frågan om respondenterna tror att samma typ av brott sker lika ofta i innerstan som i förorten. 

Linnéas uppfattning är att det inte händer lika ofta i innerstan, men samtidigt tror hon att det 

säkert kan vara så om man kollar upp fakta: ”Verkligheten brukar aldrig stämma med den 

uppfattning man har”, säger hon och Alma fyller i: ”I stan händer det säkert oftare än i 

förorten. Det är mera liv där än i en förort”. Arben säger: 

 
Det händer fan lika mycket på Stureplan, om inte mer. Det är mycket fler mord, 
beskjutningar och knivhuggningar där än vad det är i Husby, Botkyrka, allihop tillsammans, 
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jag lovar dig. Det finns mer knark på Stureplan än vad det finns i alla förorter tillsammans 
så varför skriver de inte om Stureplan och alla brats? 

 

Majoriteten av fokusgruppdeltagarna är alltså överens om att mediernas representation av 

förorten ofta är invandrarinriktad, överdriven och rentav falsk, vilket i hög grad bidrar till den 

förvrängda bilden av invandrare i allmänhet. Dock gick vissa åsikter isär gällande de artiklar 

som berörde just förorten, något vi återkommer till under avsnittet Samma text – olika 

tolkningar, lite längre ned i detta kapitel. 

 

5.5 Rasistiska budskap 

Rasistiska budskap är nästa huvudkategori vi har använt oss av, då det under diskussionerna 

gick att skönja en generell uppfattning bland respondenterna om att just rasistiska budskap i 

viss mån ofta genomsyrar mediernas rapportering. Båda fokusgrupper är överens om att det 

framträder en speciell invandrardiskurs i medierna, en diskurs som i hög grad är 

diskriminerande mot invandrare. Bland annat spelar deras bakgrund och etnicitet ofta en 

avgörande roll i texter och sammanhang där det är helt omotiverat. När liknande artiklar 

skrivs om svenskar nämns sällan etnicitet över huvud taget, just på grund av att det är 

irrelevant för innehållet. Det här vidareutvecklas under avsnittet Etnicitet och stadsdel avgör 

språket, längre ner i detta kapitel – men fenomenet är också ytterst relevant ur 

rasismsynpunkt, då ett alltför skarpt vinklat språk undermedvetet kan bidra till rasistiska 

budskap vare sig journalisten har det för avsikt eller inte. 

   De underteman som bygger upp denna kategori är hämtade från diskussioner som fördes 

mellan fokusgruppdeltagarna, som framför allt rörde balansen mellan öppen och dold rasism i 

medierna, samt att medierna har en tendens att skylla alla problem på etnicitet när det gäller 

invandrare. 

 

5.5.1 Öppen och dold rasism 

Varken respondenterna i den svenska fokusgruppen eller någon av informanterna anser att de 

svenska medierna är öppet rasistiska, men att de däremot bidrar till rasism och diskriminering 

genom okunskap, omedvetenhet och stereotypa beskrivningar av invandrare. Emelie säger: 

”Det är en sådan oerhörd generalisering. Man drar alla över en kam”. Göran menar att 

bilden man får av invandrare är att de är exotiska och svåra att förstå. Han säger: ”Man 

kanske inte kan kalla det rasism. Men man kan kalla det strukturella problem när det gäller 

att beskriva invandringen tycker jag”. Gruppen menar också att mediebilden av invandrare 
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definitivt bidrar till den så kallade smygrasismen vid middagsbordet, någonting som alla är 

överens om. 

   I invandrargruppen tycker både Linnéa och Alma att de svenska medierna är rasistiska 

ibland. Linnéa säger: 
 

Inte öppet så ofta, men de vinklar det gärna så att invandrare framstår som dåliga. 
Svenskarna ställer sig gärna över invandrarna. Men svenskar skulle aldrig säga att man var 
öppet rasistiska, för svenskarna är inte sådana människor. Men rasistiska tankar finns. 

 

På frågan om respondenterna anser att medierna ger en rättvis bild av verklighetens 

invandrare svarar Arben: ”Inte alltid. När de vinklar på fel sätt är det inte rättvist. De går på 

tunna trådar, de vet fyra ord men lägger till tio. Självanalyserar. Då är det fel och kan bli 

rasistiskt”.  

 

Trots att majoriteten av fokusgruppdeltagarna inte känner att medierna är öppet rasistiska 

upplever alltså samtliga att de indirekt är det och att det framför allt är okunskap som ligger 

bakom problemet. Detta är en viktig iakttagelse för oss i den här studien och något som 

kommer att diskuteras vidare i analyskapitlet. 

 

5.5.2 Etnicitet är källan till alla problem 

Istället för att se till samhällsklasser fokuserar medierna oftast på etnicitet som källan till alla 

problem, något som kan öka den rasistiska uppfattningen hos publiken. Detta var något som 

svenskgruppen tillsammans kom fram till under diskussionerna kring de tematiska frågorna 

och framför allt Göran hade många åsikter kring problemet. Han menar att det är därifrån vi 

får det felaktiga perspektivet:  

 
Jag tycker det är mycket ärligare och bättre att definiera det i klassfråga istället för att 
definiera det i etnicitet. Men definierar man det i klassfråga så finns det ju naturligtvis ett vi 
och dom. Det finns ett jättestort proletariat om man säger så i landet, vilka städar och vilka 
som… Då är det ju inte deras ursprung, vilket land de kommer ifrån som avgör detta, utan 
det är ju helt enkelt en klassfråga.  

 

Respondenterna är således överens om att medierna bör sluta fokusera på etnicitet och istället 

börja se till klass som källan till olika samhällsproblem. De tror att detta skulle kunna 

neutralisera de underliggande rasistiska budskapen i rapporteringen och på sikt bidra till en 

utsuddning av det ”vi” och ”dom” som existerar medierna idag. 
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5.6 En genomskådad mediepraktik 

Under intervjuerna visade det sig att mediernas reproducerade bild av invandrare är 

genomskådad av både informanterna och deltagarna i våra fokusgrupper. De ser igenom den 

mediepraktik som skapar samhällets uppfattningar om den förvrängda invandraren – den 

onda, den goda, den dumma, den lata, den behövande och så vidare. De ser dolda rasistiska 

budskap mellan raderna och menar att medierepresentationen inte stämmer överens med 

verkligheten. De är varken opåverkade eller omedvetna om den effekt medierapporteringen 

har – men de låter sig helt enkelt inte luras.  

   Resonemangen kring den genomskådade mediepraktiken är flera och nedan följer ett urval 

av dem som framkom under diskussionerna i fokusgrupperna. Bland annat vidareutvecklas 

hur publiken ser igenom repetitionen av felaktig representation, men respondenterna kommer 

också in på att motvilliga fördomar förekommer, att språket varierar beroende på etnicitet och 

stadsdel samt att samma texter kan tolkas på flera sätt. 

 

5.6.1 Repetitionen genomskådas av publiken 

Repetitionen av snedvridna bilder och representation i medierna genomskådas alltså av 

publiken. Samtliga respondenter är överens om att invandrare ideligen porträtteras inom 

samma givna ramar och vid diskussionerna var det många artiklar som kändes bekanta. Flera 

av deltagarna upplever att de har sett samma typ av artiklar förut: ”Det är bara att byta ut 

namnen”, säger Jonas. Göran säger: Även journalister läser tidningarna och har man läst 

hundra liknande artiklar och ska skriva om ett brott i en förort, så tar man fram den här 

mallen och gör jobbet efter den”. Emelie förstår inte varför man särbehandlar just invandrare 

som man gör när det gäller medierepresentationer. Hon säger: ”Invandrare är ju som alla 

andra. Det finns ju alla sorter av oss svenskar också. Det är ju samma som med invandrarna, 

men där blir det en sådan gruppering”.  Både Linnéa och Alma uttrycker en ilska och en 

besvikelse över den förvrängda, negativa bild som råder i medierna. Informanten Asif håller 

med:  

 
Det är en bristfällig bild. Invandrarna bidrar med så mycket, men det syns aldrig. Medierna 
visar bara en negativ bild, att invandrarna är en belastning som suger ut skattepengar som 
skulle kunna gå till någonting bättre. Medierna skriver heller ingenting om det rika utbyte 
som sker när människor från olika kulturer möts. 

 

Jonas tror också att medierna lockas till att rapportera om de dåliga händelserna hellre än de 

bra. Samtidigt känner han att om man har fått en negativ uppfattning så är det svårt att ändra 
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den, att det tar tid. Informanten Asif diskuterar också detta och menar att den största 

utmaningen för medierna och journalisterna i dag är att få fram en attitydförändring: 

 
Det är pennan som har makten, mediernas makt är den viktigaste. Därför är det 
journalisternas skyldighet att skriva om attityder och jobba för en attitydförändring. 
Medierna måste börja skriva sanningen och satsa på det positiva – inte det negativa. Om 
medierna hjälper till att ändra attityden skulle det smitta av sig på vardagssituationer också 
och bra relationer kan skapas. 

 

Asif poängterar att det till stor del är den nya generationen journalisters uppgift att 

åstadkomma denna attitydförändring. Fokusgruppdeltagarna instämmer i detta och menar att 

en förändring i medierapporteringen skulle kunna bidra till en mer positiv uppfattning om 

invandrare hos publiken och därmed i samhället överlag. I det arbetet tycker informanten 

Shila att det är viktigt för medierna att betona individen: ”Invandrare är också individer, 

precis som svenskarna. Jag anser att man ska bemöta folk som individer och inte gå efter 

deras bakgrund. Det är någonting som medierna ofta glömmer”. Hon vill alltså att medierna 

ska individualisera istället för att sortera människor efter bakgrund. Hon tycker att man har 

blivit bättre på detta, men att såret i samhället är djupare än så och att det krävs mycket jobb 

innan man är i mål. Individualisering är också någonting som Alma i invandrargruppen berör, 

och informanten Asif säger: ”Den invandrare som gör någonting dumt måste ses som ett 

undantag istället för representativ för hela gruppen, för att kunna ändra attityden i 

samhället”. 

 

5.6.2 Motvilliga fördomar 

Trots att samtliga fokusgruppdeltagare är medvetna om den förvrängda bilden av invandrare 

påverkas ändå majoriteten av dem undermedvetet av de stereotypa representationer som 

förmedlas. Det händer att respondenterna inte ser igenom den falska bilden i alla situationer. 

Flera av dem medger nämligen att de faktiskt påverkas beträffande fördomar och 

misstänksamma uppfattningar av invandrare genom medierna, om än motvilligt. Angående 

den tidigare nämnda artikeln om den försvunna Kalmarkvinnan, knuten till tematiseringen 

Hedersmord (läs mer i Appendix, sida 70) säger Kerstin: ”Jag är så fördomsfull att när jag 

ser något sådant här så måste jag snabbt se om det handlar om en invandrare. Man blir 

lockad liksom, det är hemskt”.  

   Trots den genomskådade mediepraktiken är det alltså en majoritet av fokusgruppdeltagarna 

som ändå upplever att de påverkas beträffande fördomar gentemot invandrare, vilket också är 
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en mycket intressant upptäckt för oss i den här studien och något som vi återkommer till i 

nästa kapitel, 6. Analys – Den genomskådade mediepraktiken.  

 

5.6.3 Etnicitet och stadsdel avgör språket 

Som vi berörde under kategorin Rasistiska budskap, upplever samtliga fokusgruppdeltagare 

överlag att språket varierar beroende på om man skriver om svenskar eller invandrare, oavsett 

om det gäller samma slags händelser. Också artiklarnas upplägg och innehåll växlar beroende 

på vilka man skriver om. Göran säger: 

 
Det är nästan bara när det handlar om invandrare som man söker förklaringen till 
våldshandlingen i etniciteten. Om en svensk begår samma brott så hade man sökt 
förklaringen i underklass, låginkomst, utanförskap, familjerelationer eller liknande. 

 

Ibland blir de skiftande diskurserna extra tydliga. Göran minns en artikel om en 

hustrumisshandel i Nybro som medierna rapporterade om samtidigt som man skrev om den 

försvunna Kalmarkvinnan (läs mer i Appendix, sida 70), vars man misstänktes för samma sak:  

 
Nybromannen blev dömd för grov kvinnofridskränkring och det hade hållit på i många år. 
Men det var en helt avskalad och avdramatiserad artikel som bara beskrev det som hänt rakt 
upp och ner. Det gör att man genast drar slutsatsen att han är svensk. Men i artikeln om den 
försvunna kvinnan så liksom broderas det och man ska in med etnicitet och allt möjligt i 
den. 

 

Arben är av samma uppfattning. Han menar att den tidigare nämnda artikeln om Romario, 

knuten till tematiseringen Brutalisering/kriminalitet (läs mer i Appendix, sida 68), 

förmodligen inte skulle vara utformad på samma sätt om den hade handlat om svenskar. 

Göran resonerar vidare kring detta och tror att språket även skulle ha sett annorlunda ut om 

samma händelse hade skett i innerstan: 

 
Om det är ett knivmord i närheten av Stureplan skriver man inte mycket om omgivningarna 
och befolkningen, utan det är bara när det gäller förorten som man börjar beskriva husen 
och befolkningssammansättning och sånt. Annars gör man ju inte det.  

 

Samma sak gäller för artikeln om tobakshandlaren Akbar som vi tidigare tagit upp, under 

tematiseringen Den goda invandraren (läs mer i Appendix, sida 71). Arben tror inte att 

journalisten hade gått in så djupt in på den egna företagarens bakgrund och privata relationer 

om det hade handlat om en svensk, vilket man gjort i det här fallet. Detta diskuterades också i 
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svenskgruppen. Det resonerades bland annat kring språk och upplägg i positiva artiklar om 

invandrare och Jonas tycker att det i dessa fall ändå kan finnas en underliggande negativitet: 

 
Just det där med att han är en av de få som verkligen vill jobba, även om artikeln är positiv i 
sig, så kan man ju faktiskt dra vissa associationer till resten av invandrarkulturen. Eftersom 
man framhäver honom som något särskilt som verkligen vill göra rätt för sig.  

 

Fokusgruppdeltagarna kan alltså se hur diskursen varierar beroende på vilka medierna 

rapporterar om. De genomskådar mediernas språk både när det gäller negativa och positiva 

artiklar och samtliga respondenter efterlyser en diskurs som kan vara gemensam för 

rapportering både om invandrare och svenskar – där språket i sig inte avslöjar vilka texten 

handlar om utan istället förhåller sig neutralt. 

 

5.6.4 Samma text – olika tolkningar 

Något annat intressant som framkom under diskussionerna var att samma text många gånger 

kunde innebära olika tolkningar. Trots samstämmigheten över mediernas förvrängda bild och 

missvisande representationer av invandrare skiljde sig tolkningarna av artiklarna i vissa fall åt 

stort. Detta visade sig exempelvis under diskussionen rörande tematiseringen Hedersmord. 

Medan majoriteten av svenskgruppen delade uppfattningen om att man som läsare ofta direkt 

associerar invandrare med hedersvåld i sådana artiklar, var Åsa däremot av en annan mening: 

”Står det bara invandrare så tänker jag inte hedersvåld. Däremot tror jag att om man skriver 

ut att det är en invandrare så är det för att tala om att de slår sina kvinnor mer, vilket de inte 

gör”, säger hon. 

   Under tematiseringen Brutalisering/kriminalitet diskuterade båda fokusgrupperna vem 

artikelns huvudperson Romario var och vilken känsla man fick av honom sett utifrån texten 

och bilderna (läs mer i Appendix, sida 68). Även där framträdde en stor skillnad, i det här 

fallet mellan de båda fokusgrupperna. Invandrargruppen såg Romario som en normal kille 

som gillade fotboll och som var vid fel plats vid fel tidpunkt. ”Han verkade älskad, eftersom 

många sörjer honom”, säger Linnéa. Fyra av respondenterna i svenskgruppen hade däremot 

en helt annan uppfattning: ”Jag tror inte att han är så oskyldig som artikeln vill framställa 

honom. Jag får associationerna till något bråk och gängrelaterat”, säger Jonas. 

Svenskgruppen menar också att det är journalistens ordval som gör att man blir misstänksam. 

Emelie säger: 
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Det står här att ”de flesta som är involverade har haft tankar om ekonomiskt och socialt 
utanförskap, om ett segregerat samhälle där kluster skapar sina egna värderingar och regler” 
och det är verkligen talande. Redan där har man slagit fast att det här är gängvåld, det är så 
solklart att det finns inte.  

 

Också Romarioartikelns tillhörande bilder uppfattades olika fokusgrupperna emellan. 

Invandrargruppens samt Åsas uppfattning var att bilderna bara visade sörjande människor i 

förorten som visade sitt motstånd mot våldshändelser som den i den aktuella artikeln. Åsa 

säger: ”När man ser det här så tycker jag att man får känslan av att det var en hygglig grabb 

som blev nedstucken”. Övriga i svenskgruppen dröjde sig kvar vid bilderna under en längre 

tid och analyserade deras budskap mer ingående. De noterade bland annat att det bara fanns 

invandrare på bilderna och ansåg att detta visade på ett segregerat samhälle. Kerstin säger: 

”De har även luvor på sig och ser lite skumma ut”. 

   När det gäller respondenternas uppfattning om Kalmarförorten Norrliden, som också 

diskuterades under tematiseringen Brutalisering/kriminalitet (läs mer i Appendix, sida 67), 

framträdde en tydlig skillnad mellan de personer som bor i Norrliden och de som inte bor i 

Norrliden i hur man ser på de brott som begås i området. Alma och Arben som bor där tror 

exempelvis inte att det är invandrare som begår brotten, medan övriga respondenter direkt 

associerar dem med invandrare.  

   Också här skiljer sig Åsas åsikter helt från övriga deltagare i svenskgruppen. I motsats till 

de andra har hon inte känslan av att Norrliden är ett invandrarområde och hon tycker inte 

heller att man pekar ut invandrare som grupp när det kommer till nyhetsrapportering om 

skadegörelse i området. Medan övriga svenska respondenter menar att det är underförstått i 

nyhetstexter om Norrliden att det handlar om invandrare, tänker Åsa istället att: ”Det är nog 

de där fulla svenskarna som springer runt”. Hon upplever också att det skrivs lika många 

liknande artiklar om Lindsdal, en villaförort i Kalmar där många svenskar bor. 

 

5.7 När mediebilden blir verklighet 

Den sista huvudkategorin handlar om när mediebilden blir verklighet och påverkar de sociala 

relationerna i vardagen både för svenskar och invandrare. Under diskussionerna med 

fokusgrupperna har vi tydligt kunnat skönja att samtliga respondenter upplever att mediernas 

snedvridna representation skapar negativa uppfattningar och en misstänksamhet hos publiken, 

vilket i sin tur reflekteras på samhället i stort. Mediebilden blir således verklighet och 

svenskarna bemöter invandrarna med ett stort mått förbehåll och ibland även med förakt. Som 

informanten Asif säger: ”Som det är idag iakttar man invandrarna på avstånd och letar fel. 



 53 

Man tittar bakom persiennen när de flyttar in till bostadsområdet och anmärker på vad de 

gör och vilka de umgås med”. Också invandrare sinsemellan tittar snett på varandra och vill 

sällan tillhöra den grupp som står för allt det negativa i medierna.  

   Det här missgynnar den nödvändiga integrationen och bidrar istället till ett mer segregerat 

samhälle. Båda informanterna är överens om att medierna påverkar människors sociala 

relationer negativt, speciellt när det gäller ungdomar, något som också flera av 

fokusgruppdeltagarna berör. 

   De underteman som bygger upp denna kategori är hämtade från fokusgruppernas och 

informanternas diskussioner om hur invandrare å sin sida påverkas och hur svenskar å sin sida 

påverkas när mediebilden blir verklighet. Men då det är svårt att dra en gräns mellan de olika 

påverkanssätten kan de två temana tyckas gå in i varandra på ett sätt som gör att man 

egentligen kunnat nöja sig med endast ett tema, nämligen hur de sociala relationerna påverkas 

för båda sidorna i stort. Trots det har vi valt att behålla båda undertemana för att i största 

möjliga mån försöka skilja på hur invandrare och svenskar påverkas när mediebilden blir 

verklighet. 

 

5.7.1 Hur invandrare påverkas 

Informanten Shila tror att många av de fördomar som uppstår genom medierna bidrar till att 

ungdomar får svårt att hitta sin egen identitet, då de inte vill se sig själva som exempelvis 

somalier eller iranier. Detta kan i sin tur leda till att man söker sin identitet på andra håll, 

såsom i kriminella grupper. Informanten Asif tror också att ungdomar med invandrarbakgrund 

förväntar sig en frihet i Sverige och känner ett antiklimax när de istället möts av motstånd: 

”De blir arga när de kallas invandrare och får skit för vilka de är. Därför blir det ofta bråk 

mellan ungdomar”, säger han. Göran i svenskgruppen är inne på ett liknande spår som 

informanterna. Han tror att medierna lär invandrare hur de ska betrakta sig själva och hur de 

ska bete sig, och som han tidigare varit inne på anser han att de betonar helt fel saker: 

 
Medierna talar om för dem att det är deras etnicitet som är orsaken till alla problem. 
Egentligen tycker jag som sagt att det handlar om en klassfråga, men vi luras av medierna 
att tro att det är etniciteten det handlar om. 

 

När det gäller sociala relationer tror Linnéa att mediebilden influerar hur människor uppfattar 

invandrare. Hon nämner två exempel från sin egen vardag, där hennes invandrarbakgrund 

spelat in på hur hon själv har bemötts: 
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De förstorar ju upp allting som händer i förorten och då får den ju dåligt rykte. Och det är 
folk som inte vet eller aldrig har varit där, som pratar mest skit. Det är de svenska 
människorna som går på Stagg (gymnasieskola i Kalmar, författarnas anmärkning) som inte 
vet vad de snackar om. 

 

Det andra exemplet rör hennes bostadssituation. Linnéa bor i Smedby, som enligt henne är 

uppdelat i en svensk del och i en invandrardel. Hon säger: 

 
Det kallas ”black side” och ”white side”. På white side bor svenskarna och på black side bor 
invandrarna, och där är det fult. Och jag bor ju på den så kallade white side, men då säger 
utlänningarna att jag borde bo på black side eftersom min pappa är utländsk, medan 
svenskarna menar att jag är svensk eftersom jag har bott här i hela mitt liv. Jag blir lite… 
vad ska jag välja? 

 

Arben instämmer i Linnéas resonemang om sociala relationer i vardagen och känner att 

mediebilden klart påverkar människors uppfattning negativt. Han känner också att det finns 

förväntningar från samhället på hur han ska uppträda i olika situationer: 

 
Jag stod i en kö till en nattklubb och så var det en tjej framför mig. Plötsligt började hon 
gapa och skrika ”din jävla invandrare, du tar våra skattepengar”. Och jag hade slutat jobbet 
för två timmar sedan, så jag tänkte – vem fan är det som betalar skatt? Men hon såg mig 
som att jag är en invandrare som går på soc och alla de fördomarna som finns. Så jag sa 
”ursäkta mig, jag kommer precis från jobbet och jag har betalat min skatt för idag så jag har 
väl för fan lika stor rätt att stå här i kön och komma in på det här stället som du”. Och då var 
det två andra svenska tjejer som sa ”håll käften dumma jävel”. Men vad ska man göra i den 
situationen? Jag målas upp som att jag skulle ha gått på bidrag i fem år, när jag i 
verkligheten har jobbat den tiden. Jag är inte den invandraren som tar socbidrag och kör 
svarttaxi. Det är roligt på ett sätt. Men det är sådana som inte vet som får den där bilden. De 
som inte har utländska kompisar eller som inte känner till utlänningar. Mycket beror på 
okunskap, sen vilket folk du hänger med. Om du hänger med folk som har sådana tankar, 
får du tillslut samma tankar och bild av människor.  

 

Linnéa spinner vidare och berättar om hennes kompis pappa som var en ansedd läkare i 

Indien, men som när han kom till Sverige inte ens fick jobb i en vanlig affär: ”De litar inte på 

att utlänningar kan ha samma förmåga som svenskar”, säger hon. Detta tror Linnéa delvis 

kommer från mediebilden och delvis från samhällets generella uppfattningar.  

   Linnéa upplever också att invandrare inte prioriteras lika mycket som svenskar, exempelvis 

när något brott har begåtts. Hon har känslan av att brott som begås i förorten oftare förblir 

olösta än de som begås i innerstan, en känsla hon tycker att medierna förstärker. Hon säger: 

 
De ska alltid förstora upp allt som har med invandrare att göra så himla mycket, så det är 
inte konstigt att partier som Sverigedemokraterna bildar uppfattningen om att invandrarna 
bara har att göra med mord, rån eller gäng och sådana saker att göra. Den bild som ges av 
invandrare är nästan alltid negativ.  
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Två av deltagarna i invandrargruppen har alltså själva upplevt när mediebilden blivit 

verklighet och påverkat deras sociala relationer. De menar att medierna i högsta grad är 

delaktiga i att skapa de förväntningar som finns på invandrare i vardagen och att de har 

makten att påverka samhällets bemötande gentemot invandrare – på ont och gott. 

 

5.7.2 Hur svenskar påverkas 

Genom mediernas repeterade framställning av invandrare ser man till att kategorierna består. 

Känslan av ”vi” och ”dom” förstärks och uppfattningen hos publiken förblir densamma. 

   I den svenska fokusgruppen diskuterades vilka som främst påverkas av den negativa 

framställningen av invandrare. Delar av gruppen tror att det är unga och människor som inte 

har någon kontakt med invandrare i sin vardag som påverkas mest, någonting som Arben 

också tidigare varit inne på. De tror att det är lätt för dessa människor att ta till sig den falska 

bilden och skapa sin verklighet utifrån den. Jonas säger: ”Jag tror det handlar väldigt mycket 

om mångas okunskap om invandrares kulturella egenheter, att man vet för lite om det och då 

är det lätt att låta medierna fylla igen hålen”.  

   Också tidigare nämnda problem som motvilliga fördomar och ett restriktivt förhållningssätt 

gentemot invandrare är tydliga tecken på hur svenskar kan påverkas, vare sig man vill det 

eller inte. För många av fokusgruppdeltagarna har den negativa och stereotypa uppfattningen 

smugit sig in under ytan, trots den påtagliga medvetenheten om hur medierna genom sin 

rapportering förvränger bilden av invandrare. 
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6. ANALYS – DEN GENOMSKÅDADE MEDIEPRAKTIKEN 
I det här kapitlet kommer vi att diskutera slutsatserna av vårt resultat i förhållande till de teorier och 
tidigare forskning vi tidigare har redogjort för samt besvara våra frågeställningar. 

 

Vi gick in i den här studien med huvudfrågan hur mediekonsumenterna uppfattar mediernas 

representationer av olika invandrarteman. Någonting som generellt visade sig gälla för 

samtliga intervjudeltagare var att de har genomskådat mediernas uppenbart förvrängda och 

falska bild av invandrare. Detta menar vi är en unik upptäckt eftersom vi inte stött på något 

liknande, varken tidigare under vår journalistutbildning eller under arbetsprocessen med den 

här studien. Det är därför en ny och viktig aspekt och någonting vi anser tillför en ny 

dimension i svensk medieforskning om mångfaldsjournalistik. 

   Några speciellt intressanta och slående iakttagelser som vi kunde göra under diskussionerna 

i fokusgrupperna var bland annat den medvetenhet som präglade deltagarna. Trots denna 

medvetenhet köpte ändå de flesta av dem konceptet med de etablerade stereotyper och 

felaktiga representationer som existerar i medierna. Motvilliga fördomar visade sig bland 

annat i form av underliggande rasistiska uppfattningar. Att majoriteten upplever att det finns 

en dold rasism i de svenska medierna är också en sådan iakttagelse och en intressant upptäckt 

i vår studie. 

   Samtliga respondenter var dessutom överens om att muslimer ses som kollektiva 

representanter för alla invandrare i Sverige. Orsaken till detta trodde man beror på den 

extrembild som framträder i medierna, exempelvis att fundamentalisterna är de som oftast får 

synas. Uppenbarligen stämmer inte denna mediebild överens med verkligheten då alla 

invandrare inte är muslimer och alla muslimer inte är fundamentalister. Det är därmed ett stort 

problem att publiken uppfattar invandrare på detta sätt och någonting som medierna måste ta 

på allvar och ta sitt ansvar för att förändra. 

   Redan i inledningskapitlet redogjorde vi för vår syn på problemen med 

mångfaldsjournalistik. Vi har nu fått det bekräftat att det inte bara är mediernas reproduktion 

av den skeva bilden av invandrare som är problematisk, utan även att publiken faktiskt tar åt 

sig av representationerna. Det här understryker relevansen av vår studie och bevisar att dess 

resultat är viktigt. Förhoppningsvis kan studien fungera som inspiration och vägledning för 

kommande journaliststudenter när det gäller medvetenhet om mångfaldsrapportering. 

 

För att kunna besvara vår huvudsakliga forskningsfråga, nämligen hur mediekonsumenterna 

uppfattar representationen av invandrarteman, måste vi först besvara våra relaterade 
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frågeställningar. Den första av dessa löd: Stämmer tidningars verklighetsbild av invandrare 

överens med publikens? Samtliga respondenter anser att medierna inte ger en rättvis bild av 

invandrare. Enligt Hall (1997) styr mediernas representationer hur mediekonsumenter ser på 

andra människor och på verkligheten, något som i hög grad också har framkommit av vårt 

resultat. Enligt vår tolkning påverkar mediernas representationer både hur publiken tar in 

nyhetsinformationen, men även hur man skapar sin egen verklighet. Den nya informationen 

kompletterar tidigare förförståelser bland annat genom att förstärka stereotyper och 

förutfattade meningar man redan har. Deacon et al (2007) menar att mediernas representation 

påverkar hur man i slutändan ser på en socialgrupp eller kategori. Ett exempel är när Kerstin 

uppger att hon letar efter invandrarnamn i artiklar som handlar om brott, men att hon 

samtidigt inte tror att det ser ut så på riktigt vid närmare eftertanke. Detta bekräftar även Dijks 

(2000) teori om att ett systematiskt negativt nyhetsrapporterande stärker den nya, tysta 

rasismen. Vi tror att denna rasism på så sätt naturaliseras in i vardagstänket hos publiken och 

att Kerstin undermedvetet har påverkats av mediernas frekventa negativa rapportering om 

invandrare.  

   När respondenterna i svenskgruppen fick resonera fritt och ge sina spontana intryck om 

Norrliden var denna bild en replikation av den mediebild som Brune (1998) anser existerar 

när medierna beskriver förorten, det vill säga ett invandrartätt område med sliten och kuslig 

miljö. Detta kan vara ett resultat av den latenta rasism som förekommer i medierna, men 

bekräftar även teorin om mediernas makt över publikens åsikter (Strömbäck, 2009). 

Åtminstone över de ytliga värderingarna. När diskussionen sedan fördjupades framkom att 

ingen faktiskt trodde att det var så, att det mer var deras första spontana tankar som kom upp 

när stadsdelen nämndes. Synen på Norrliden var inte densamma i invandrargruppen. Vi tror 

att skillnaden i synen på förorten direkt har att göra med respondenternas olika förförståelser. 

Ett par av respondenterna från invandrargruppen bor själva i Norrliden och vet av egen 

erfarenhet att mediernas bild inte stämmer. Enligt Strömbäck (2009) påverkas olika 

människor mer eller mindre av olika mediemeddelanden. Därför kan det vara så att 

respondenterna från invandrargruppen redan har en så pass stark och klar bild av Norrliden att 

de inte påverkas i samma utsträckning som svenskarna. Svenskarnas förförståelse för och brist 

på interaktion med både invandrare och förorten kan ha bidragit till deras spontana bild, 

medan deras utbildningsvariabel kan ha påverkat att de vid närmare eftertanke förstod att 

bilden faktiskt var skev.  

   Forskare menar också att det finns ett samband mellan kunskap och social handling. Olika 

sociala världsbilder leder till olika sociala handlingar och detta får konsekvenser för vårt 
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gemensamma samhälle (Lindgren, 2009). En av våra respondenter berättade för oss om en 

konkret händelse från hans vardag, då detta samspel inträffat. Det var i samband med en 

utekväll som en svensk person öppet uttryckte sitt förakt och sina fördomar mot honom på 

grund av hans etniska bakgrund. Vi tror att den aktuella personen är en av dem som kan ha 

påverkats av medierna i sin uppfattning om invandrare och deras påstådda egenskaper.  

 

Vår andra frågeställning var: Skiljer sig tolkningen mellan svenskar och invandrare? Vi 

upplever en viss skillnad i tolkningen av etniska minoriteter i medierna mellan svenskar och 

invandrare. Svenskarna analyserade och tolkade diskussionsunderlaget i större utsträckning än 

vad invandrarna gjorde och var även mer kritiska till artiklarna. Detta tror vi i hög grad 

påverkas av det faktum att alla människor har olika förförståelser (Thurén, 1991). Personer 

med högre utbildning kan vara mer vana vid att tänka kritiskt, vilket i sin tur kan förklara 

varför svenskgruppen var mer kritiskt inställd. 

   En annan förklaring till skillnaden kan ha att göra med Bauman och Mays (2004) teori om 

ingrupp och utgrupp, som innebär att utgruppens självbild färgas av ingruppens bild av dem. 

Invandrargruppens inte lika kritiska inställning skulle kunna ha att göra med att de kanske 

undermedvetet tillskriver sig de egenskaper som medierna konstruerar. Detta blir särskilt 

tydligt då Arben var den av respondenterna som ansåg att invandrarna i vissa fall själva rår för 

sin okunskap och menade att mediernas bild inte alltid är helt felaktig. Elias (1999) menar att 

ungdomar med utländsk bakgrund som kommer från förorten är en klass som kategoriseras in 

i utgruppen, vilket Arben i dessa termer gör. Enligt detta synsätt påverkar Arbens 

utgrupptillhörighet hur han själv ser på invandrare.  

 

Vår tredje frågeställning var: Hur tror publiken att medierna påverkar deras uppfattningar 

om ”vi” och ”dom”? Då majoriteten av respondenterna har köpt konceptet med den 

förvrängda invandraren, har de också köpt att det existerar ett ”vi” och ”dom” i medierna. Det 

här visade sig även vara en del av respondenternas vardagliga uppfattning. Enligt Hall (1997) 

är representation ett viktigt verktyg för medierna i gestaltningen av vår samtid. Detta styr i sin 

tur vårt sätt att se på verkligheten och människorna omkring oss. Denna teori anser vi kunna 

appliceras på fokusgruppdeltagarna eftersom samtliga respondenter erkänner att de 

undermedvetet påverkas av mediernas konstruerade verklighetsbild och ofrivilligt formar 

rasistiska tankar. Om medierna är genomsyrade av etnocentrism och en känsla av ”vi” och 

”dom”, blir också den stora publiken genomsyrad av detsamma.  
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   Vi vet sedan tidigare att stereotypiseringar reducerar en grupps egenskaper till endast ett 

fåtal, vilket leder till mycket förgivettagande (Elsrud & Lalander, 2007). Detta 

förgivettagande var någonting som vi uppfattade fanns hos deltagarna i fokusgrupperna, som 

exempelvis pratade om att alla invandrare ses som muslimer samt att majoriteten av dem 

upplevs vara kriminella, passiva och behövande. Det här kan vara ett resultat av det både Dijk 

(2000) och Allan (2004) skriver om sociala konstruktioner, att olika grupper i samhället 

klumpas ihop, tillskrivs samma egenskaper och sedan rangordnas. 

   Människan har en tendens att vilja identifiera sig med liknande personer som sig själv 

(Bauman & May, 2004) och om medierna förstärker skillnaden mellan ”vi” och ”dom” 

bygger de upp en barriär mellan olika kulturer snarare än att bygga broar. Denna skillnad 

stärks troligtvis genom att medierna främst uppmärksammar etniska minoriteters onda 

handlingar och västerlänningars goda (Dijk, 2000). Man vill inte umgås med personer som 

man inte känner någon tillhörighet med och denna tillhörighetskänsla tror vi att mediernas 

representationer i hög grad kan påverka. Om en svensk umgås med få eller inga personer med 

annan etnisk bakgrund, borde mediernas beskrivning av dessa påverka mer. Anledningen till 

att den svenska publiken inte kan få en ”vi”-känsla med ”dom” kan bero på att etniska 

minoriteter sällan kommer till tals i medierna, men även det faktum att när de väl gör det lyfts 

ofta egenskaper fram som den typiska svensken inte vill eller kan relatera till (Bauman & 

May, 2004). 

   Respondenterna i svenskgruppen använde ofta ordet ”dom” när de talade om den motsatta 

gruppen. Detta tyder på att ”vi”-tänket är mer förankrat i den svenska kulturen och vi tror att 

svenskar värnar mer om sin gemenskap samt vill bevara det som är svenskt. Inställningen hos 

invandrargruppen var däremot mer ödmjuk och där användes i mycket mindre utsträckning 

ordet ”dom”. Med hjälp av Elias (1999) tolkar vi detta som att ingruppen, i detta fall 

svenskarna, utövar en form av etnisk makt då det är denna som samhällets normer utgår från. 

Det här behöver givetvis inte bara bero på medierna, men det påverkar helt klart.  

 

Vår fjärde frågeställning löd: Anser publiken att diskursen skiljer sig i rapporteringen om 

svenskar och invandrare? Samtliga respondenter anser att nyhetsspråket skiljer sig stort 

beroende på om man rapporterar om svenskar eller invandrare, även när det gäller samma 

händelse. Någon sa att om man skulle byta ut det utländska namnet mot ett svenskt skulle 

rapporteringen bli löjlig. Det här skulle kunna bero på de sociala representationer som 

medierna till en viss del är delaktiga att skapa (Höijer, 2008). Vi tror att eftersom invandrare 
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oftast framställs inom särskilda ramar, har detta blivit någonting som mediepubliken 

accepterar och också tycker är normalt även fast de uppger att de är medvetna om bilden.  

   Samtliga respondenter ansåg att de uppvisade artiklarna inte var någonting unikt utan 

snarare någonting som förekommer frekvent inom nyhetsrapporteringen. Det här tror vi kan 

bero på att det finns en stor okunskap inom redaktionerna. Majoriteten av journalisterna 

kommer från en västerländsk kultur och saknar den kunskap som krävs för att rapportera 

rättvist och nyanserat om andra kulturer, religioner och etniciteter. Detta kan därmed bidra till 

den snedvridna, stereotypa bilden som reproduceras i olika invandrarteman. Det här tar både 

Ginneken (1998) och Cottle (2000) upp i sina teorier om den vita redaktionens diskurs. Det är 

västvärldens värderingar som lyfts fram, medan andras blir obetydliga. Som Allan (2004) och 

Fiske (2000) också är inne på, anpassar medierna nyheterna efter den vita publikens synsätt 

och ideal. Den svenska sanningen är den styrande sanningen och den svenska kontexten blir 

således tydlig för sammanhanget. Det är också den svenska publiken som dessa nyhetstexter 

är skrivna för och riktar sig till. Därför kan invånare i Sverige med annat etniskt ursprung 

uppleva att de exkluderas redan genom att inte bjudas in i gemenskapen, en känsla av att 

”detta inte handlar om mig/oss”. Det kan i sin tur förklara varför, som Arben nämner i 

föregående kapitel, många väljer ett annat medieutbud för att följa med i nyhetsrapportering 

som är viktig för dem för att känna gemenskap. 
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7. MÅNGFALDSJOURNALISTIKENS UTMANING 
I det här avslutande kapitlet diskuterar vi de slutsatser som vi kunnat dra av vårt resultat och vår analys, 
samt vad dessa kan betyda för den framtida journalistiken. Slutligen kommer vi att ge förslag till vidare 
forskning kring området mångfaldsjournalistik.  

 

Genom att besvara samtliga frågeställningar har vi nu även fått svar på vår forskningsfråga. 

Publiken uppfattar mediernas representation av invandrarteman som förvrängda, missvisande 

och implicit rasistiska. Detta är någonting som vi anser att dagens medier bör ta på största 

allvar. Enligt respondenterna i denna studie beskrivs vissa grupper i samhället av medierna 

felaktigt, vilket är en allvarlig utveckling. Det som rapporteras om icke etniskt svenska 

medborgare borde vara typiskt utifrån hur verkligheten faktiskt ser ut. Vi anser att problemet 

bottnar i föråldrade redaktionella normer samt hos lathet och rädsla från journalisternas sida 

att gå utanför dessa ramar. Journalister vågar inte vinkla historier på andra sätt än vad som 

anses vara ”normalt” i relation till de inrutade tankemönster och arbetsvanor som råder. Om 

en kommun exempelvis tar in fler flyktingar än vad den klarar av borde journalisten välja att 

vinkla historien så att kommunen framstår som problemet och inte människorna. Ingen 

kopplar ihop dålig äldrevård med gamla människor och ålderdom, så att koppla ihop 

invandring med exempelvis kriminalitet är fullständigt irrationellt. Att övervägande 

rapportera om brott och problem i samband med etniska minoriteter ger en missvisande bild, 

vilket bidrar till att flertalet grupper av människor missuppfattas. Att exempelvis 

uppmärksamma framgångsrika invandrare hjälper till att bekämpa generella fördomar. Denna 

form av rapportering förekommer, men då framställs ofta huvudpersonen som någon utöver 

det vanliga. Istället för att som i nuläget utgå från en speciell ”framgångsrik invandrare”-mall, 

borde denna rapportering också beskrivas utifrån den mall som används när en svensk 

framgångsrik person skildras. 

   En förebild för mångfaldsjournalistiken kan vara sportjournalistiken, där rapporteringen 

fokuserar på idrottarnas prestationer istället för etniska bakgrund. Vi anser att övriga genrer 

inom journalistiken borde ta efter detta sätt att rapportera och börja koncentrera sig på 

människan, individen, istället för på etniciteten. Medierna är ansiktet ut mot samhället och 

som samhällets informationsförmedlare påverkar de samhället i stort. Svenskarnas åsikter och 

därmed handlingar influeras av det medierna rapporterar, vilket vår studie styrker. Våra 

respondenter medger att de påverkas av medieinnehållet. Alltså måste medierna börja ta sitt 

sociala ansvar.  
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   Vi tror inte att den förvridna invandrarbilden i medierna är ett snabblöst problem, utan 

snarare långsiktigt. Jonas nämner att det är svårt att ändra sig om man väl har fått en negativ 

uppfattning, att det tar tid. Detta bekräftar Myers (1999) teori som säger att stereotyper ofta är 

mycket motståndskraftiga mot ny information. Förändringen måste dock börja någonstans och 

de svenska medierna står nu inför en stor uppgift. Det är upp till dem att utforma en 

journalistik som inkluderar alla befolkningsgrupper i Sverige. Det är en utmaning för 

journalisterna att rasera gapet mellan ”vi” och ”dom” snarare än att upprätthålla den åtskillnad 

som är fallet i dagsläget. Om medierna börjar ta sitt samhällsansvar och arbeta mot den 

förvrängda bilden av invandraren, kanske vi slutligen får ett samhälle där ”vi” och ”dom” 

istället blir oss. 

 

7.1 Förslag till vidare forskning 

En vidareutvecklad forskning som vi personligen skulle vilja genomföra är av liknande 

upplägg som i denna studie, fast mer omfattande. På grund av vår tidsbegränsning har vi inte 

haft tid att intervjua så många respondenter som vi önskat. Något annat som skulle kunna 

breddas är variablerna hos fokusgruppdeltagarna, exempelvis gällande utbildningsområden 

och –nivåer. Där tror vi att man skulle kunna komma att se intressanta skillnader. Man skulle 

också kunna göra fokusgrupper med fasta åldersspann, exempelvis i åldrarna 18-25, 26-30 

och så vidare för att se om det finns skillnader i hur man påverkas av den förvrängda 

mediebilden åldersmässigt.  

   Då denna undersökning är genomförd i en medelstor stad i Sverige skulle det också vara 

intressant att se om uppfattningen hos mediepubliken skiljer sig beroende på stadsstorlek. Vi 

anar att det skulle kunna vara en viss skillnad. Dels då interaktion med etniska minoriteter 

ofta är större i en storstad, men även av den anledningen att lokalpressen inte existerar i 

samma utsträckning och man istället får förlita sig på större och mer rikstäckande medier. 

Som respondenterna i fokusgrupperna också påpekade tror man att det oftast är människor 

som inte har någon kontakt med invandrare i sin vardag som påverkas mest av de förvrängda 

representationerna. Vi tror att människor i storstäder kan ha en större erfarenhet av att vistas i 

exempelvis förorten och därmed inte vara lika mottagliga för mediebilden av just förorten, 

medan människor från mindre städer kan komma att påverkas mer på grund av bristfällig 

interaktion med etniska minoriteter och förortsområden. Därför skulle det vara intressant att 

se om det finns skillnader på publikens uppfattningar beroende på stadsstorlek, men även 

beroende på geografi, exempelvis att jämföra städer i norr med städer i söder. 
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Slutligen vill vi tillägga att vi anser att publikforskning om hur medier används av människor 

och hur publiken själva gör mening av medieinnehållet bör göras i större utsträckning. 

Forskning har länge begränsat sig till att analysera medieinnehållet och dess budskap, 

betydelse och mening och det är också detta som många forskare i Sverige har ägnat sig åt. Få 

tar steget att faktiskt undersöka publikens tolkningar och uppfattningar. Oavsett om det 

handlar om publikens uppfattning om etniska minoriteter, som i vårt fall, eller något annat 

medierelaterat samhällsproblem är det i vår mening otroligt viktigt att belysa och undersöka.  
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Appendix  

MEDIETEMATISERINGAR BASERADE PÅ TIDIGARE FORSKNING 
Här redogör vi för det underlag som vi har baserat vårt empiriska material på. Vi beskriver våra 
utvalda artiklar och redovisar den tidigare forskning som rör de tematiska kategorier de är indelade i. 

 

1. Förorten 

Brutalisering och kriminalitet är något som länge har kopplats samman med invandrare och 

förorter. Torun Elsrud och Philip Lalander (2007) kommer fram till en rad intressanta insikter 

när det handlar om hur lokaltidningarna i Kalmar framställer området Norrliden i 

forskningsartikeln Projekt Norrliden. Studien syftar till att belysa de brister och 

konstruktioner som finns i rapporteringen om förorten och invandrare. Författarna menar att 

undertonen i lokaltidningarna i Kalmar ofta är att Norrliden är en otrygg plats att bo på och att 

invandrarna bidrar till den problematiska situation som råder (Elsrud & Lalander, 2007). 

Därför har vi valt ut en artikel ur Barometern (090827) om skadegörelse i just Norrliden, som 

berättar att området har haft problem med krossade bilrutor och att det nu har hänt igen.  

   Elsrud och Lalanders artikel hjälper vår studie att se hur medierna med små medel, 

handlingar och ord påverkar och i vissa fall sänder ut en felaktig bild av invandrare och deras 

liv och vardag. Även om forskningsartikeln handlar om förorten, handlar den också i hög grad 

om hur medierna, och i detta fall lokalpressen i Kalmar, framställer invandrare och hur skev 

den bilden kan vara. Enligt Brune (1998) är det också typiskt för lokaltidningar att rapportera 

om mindre våldsbrott, speciellt när det är människor med utländsk bakgrund som utför dem. 

Just därför tycks dessa ”småbrott” få ett nyhetsvärde. 

   Den enda person som får uttala sig i artikeln om skadegörelsen i Norrliden är en svensk 

kvinna som är vice ordförande för en bostadsrättsförening i området och man kan urskilja en 

uppgivenhet i hennes citat ”Man hör ofta billarmen här ute, men polisen kommer inte hit”. 

Det står inte någonstans att det är invandrare som har utfört skadegörelsen, men som Elsrud 

och Lalander (2007) tidigare nämnt, är undertonen svår att ta miste på, något vi vill ta reda på 

om respondenterna i fokusgrupperna kommer att lägga märke till. Detta finns att läsa om i 

resultatkapitlet 5. Olika aspekter av läsarnas tolkningar. 

 

2. Brutalisering/kriminalitet   

Mordet på 23-årige ”Romario” från Stockholmsförorten Husby går både under tematiseringen 

Förorten samt under Brutalisering/kriminalitet. I vår studie har vi dock valt att låta artikeln 

främst representera den sistnämnda. 
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   Romario, eller Ahmed Ali som han egentligen hette, knivhöggs till döds hösten 2008 vid 

E4-avfarten till Kista. Artikeln är från Dagens Nyheter (DN) och publicerades den 16 oktober 

2009 i och med att den sedan i maj uppskjutna rättegången inleddes. I texten får man klart för 

sig att det handlar om invandrare som börjat bråka och att det slutade med att Romarios liv 

bragdes samt att ytterligare två personer fick livshotande skador. På samma sida har DN valt 

att lägga ytterligare en artikel om fallet som handlar om minnesdagen, ”En spark mot våldet 

(Romario)”, som ska hållas till hans ära av hans två kompisar i Husby.  

   Bilderna till den sistnämnda artikeln är mycket talande för ämnet och förorten. Några unga 

killar porträtteras framför ett stängsel och en stor grupp människor bestående av enbart män 

av utländsk härkomst klädda i luvor får representera de sörjande. På en av bilderna blickar en 

polis upp mot en banderoll med texten ”Vila i frid Romario”, porträtterad ur grodperspektiv. 

Enligt Per-Merkku Ristilammi (1998:63), docent i etnologi, är detta ett sätt att visa på den 

lilla, sårbara människan mot den hårda, stora, omänskliga betongen. Grodperspektivet ger 

också en känsla av underkastelse för miljön. I detta fall kan man tolka det som att det inte 

finns någon lösning till det våld som sker i förorten och det som hände Romario.  

   Elsrud och Lalander (2007) har också tittat närmare på hur medierna använder sig av bilder 

när de beskriver förorten. De menar att bilder arrangeras och väljs ut för publicering och tar 

upp ett exempel från ett reportage om tidigare nämnda Norrliden. På bilden porträtteras en 

invandrarkille i ett skogsbuskage och avståndet mellan honom och fotografen är långt, längre 

än vanligt i porträttbilder. Avståndet förmedlar distans och stärker ytterligare konstruktionen 

om att invandrarnas utanförskap, något som också Ginneken (1998) tidigare berört. Många 

bilder i artiklar om invandrare är tagna ur onaturliga vinklar och perspektiv som till exempel 

genom en tunnel. Genom detta förstärks gränsen mellan det trygga och det otrygga, 

svenskarna och invandrarna, ”vi” och ”dom” (Elsrud & Lalander, 2007).  

   I samma studie upptäckte Elsrud och Lalander (2007) en stereotyp som ofta figurerar i 

mediernas rapportering av förorten, nämligen den brutala eller potentiellt brutala mannen som 

ibland vistas i ett kollektivistiskt gäng, men som oavsett kräver kontroll och övervakning. 

Denna stereotyp förekommer i den aktuella artikeln om rättegången och representeras i form 

av Romarios mördare och alla de övriga som var med vid övergreppet. Eftersom Romarios 

mördare fortfarande gick fri när artikeln skrevs lämnar den kvar en känsla av kuslighet. Brune 

(1998) skriver att denna känsla kryper fram i artiklar där både invandrare och brott är 

inblandade och när ordningen inte riktigt är återställd. Något är fortfarande främmande, 

otryggt, farligt i vår närhet och nära ”oss”. Ibland kan bara blotta närvaron av män av 
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utländskt ursprung vara skrämmande just på grund av deras ursprung och hur vi konnoterar 

till detta (Brune, 1998:50). 

 

3. Exotisering  

Ett annat tema som är typiskt när det handlar om förorten, och ett av få exempel där 

invandrare syns i ett positivt mediesammanhang, är Exotisering. Medierna romantiserar 

miljön, människorna och de kulturella traditionerna. Ofta syns kvinnor i samband med denna 

rapportering och ofta handlar det om matkultur. För att representera denna tematisering har vi 

valt en artikel som handlar just om detta, med rubriken ”Färgstark matmix lockar”, ur 

Barometern (090903). Texten berättar om en nationell matmarknad som reser runt och bjuder 

på annorlunda kulinariska rätter från bland annat Spanien, Frankrike, England och Australien. 

Man nämner köttig känguru och strutsburgare och dragarbilden föreställer en utländsk kvinna 

som har ett stort stekfat med paella framför sig. Även detta är en stereotyp som Elsrud (2007) 

upptäckte i ”Projekt Norrliden”, nämligen invandrarkvinnan som bjuder på exotiska 

matupplevelser. 

   Ytterligare ett exempel på detta tema kan hämtas ur en annan lokaltidning, 70 mil från 

Kalmar, i Hudiksvalls Tidning (HT), som publicerade en näst intill identisk artikel och 

dragarbild när matmarknaden besökte staden. Samma kvinna vid samma paellafat, tagen från 

samma vinkel. Vi anser att detta säger en hel del om hur medierna väljer att representera 

invandrare i detta tema. 

    

4. Hedersmord 

Mord med koppling till invandrare blir i de svenska medierna ofta automatiskt hedersmord.  

Att medierna och nyhetsrapporteringen arbetar med stereotyper och symboler är inget nytt, 

men något som syns allt oftare är de islamiska symbolerna. Vissa av dem är traditionella, 

medan andra är utvecklade av medierna själva och ett exempel på detta är just hedersmord 

(Hvitfelt, 1998:82). I medierna syftar begreppet på våra kulturella skillnader och speciellt på 

skillnaderna mellan en man och en kvinnas ställning i ett förhållande eller i samhället. Enligt 

Hvitfelt (1998) fungerar dessa symboler som ett slags ”perspektivguide” när de förekommer i 

mediesammanhang. De anger hur omgivande text, bilder och budskap ska tolkas och styr 

mediekonsumentens uppfattning. Symbolerna fungerar också som föreställningar om hur 

vissa människor och fenomen är eller agerar i olika situationer (Hvitfelt, 1998:83). När vi hör 

ordet hedersmord har vi ofta klart för oss vad som har hänt, hur och varför. I alla fall tror vi 

det.  
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   Med detta som underlag har vi valt att ha med tematiseringen Hedersmord. Artikeln knuten 

till temat publicerades i Östra Småland (091112) och handlar om en Kalmarkvinna som 

försvann i början av november. Familjen är från Iran, vilket också nämns i artikeln, och 

mannen sitter anhållen misstänkt för människorov av sin hustru. Det som är intressant i denna 

artikel är att ordet hedersmord nämns, även fast det inte alls behöver röra sig om det. Ett 

utklipp från artikeln bevisar detta: ”Det finns i dagsläget inget som tyder på att brottet är 

hedersrelaterat. Samtidigt finns inget som tyder på att den här kvinnan har gett sig av från 

hemmet och familjen frivilligt”. Man kan ifrågasätta varför reportern väljer att ta med citatet 

även fast det inte finns något som tyder på att det handlar om något hedersrelaterat brott. 

Varför etniciteten förekommer i artikeln får oss att tänka på vad Elsrud (2008) tar upp i sin 

studie Constructing brutal others out of immigrants in rural Sweden. Elsrud (2008) menar att 

människor från muslimska länder är mer utsatta för negativa attityder och synsätt, medan 

liknande diskriminering mot västerländska människor i svenska nyhetsmedier är sällsynt. Ett 

tydligt exempel på vad mediernas representation och sociala konstruktion kan orsaka. 

 

5. Fördummande 

Att vi i Sverige fördummar invandrare är något som flera forskare uppmärksammat. 

Invandrare ses som ointelligenta, primitiva och att de har bristande kunskaper i det som anses 

vara självklart i samhället. Därför har vi valt ut en artikel från DN (091113) som handlar om 

svininfluensan med rubriken ”Vaccinkampanj ska upplysa invandrare” och enligt Marcus 

Johansson (SOU, 2006), som är doktorand i statskunskap, används termen invandrare ofta i 

oreflekterade sammanhang och i samband med kostnader, sociala problem och segregering.  

   Texten beskriver att få invandrare har sagt ja till att vaccinera sina barn och att kunskapen 

om influensan är relativ låg. Ingressen inleds med texten ”Om man inte äter griskött kan man 

inte få svininfluensa”, som visar just på bristande kunskap. Det är tydligt, även om reportern 

kanske inte gör det medvetet, att artikeln fördummar invandrare genom formuleringar och 

ordval. Till exempel lyfter man upp att den vanligaste frågan bland invandrare är ”Var finns 

det vaccin?” och att en invandrarfamilj först inte haft några frågor om pandemin, men att 

undringarna vällt fram när upplysaren sedan börjat prata kurdiska.  

   Ett problem med artikeln är att alla invandrare får står för denna kunskapsbrist. Detta är 

också något som Johansson (SOU, 2006) har upptäckt. Han menar att den negativa bilden av 

invandrare ökar i takt med att de blir flera och att detta blir tydligt i de artiklar där personer 

beskrivs kollektivt bara för att de har utländsk bakgrund, ett resonemang som också Elsrud 

(2008) håller med om. Hon menar att tendensen i Sverige är att relatera till invandrare som en 
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homogen grupp och inte heterogen, som till exempel ”latinos”, ”pakistanier” eller 

”vietnameser”.  

 

6. Den goda invandraren  

Den goda invandraren är ytterligare en tematisering som existerar i de svenska medierna. 

Dessa invandrare framställs som personer som avviker från gruppens förväntade beteende och 

man ser dem som ett undantag från normen (Myers, 1999:375). Myers (1999) menar att när en 

grupp uppträder som vi har förväntat oss, blir våra tidigare övertygelser bekräftade.  

   ”Farlig resa till tryggheten” är ett exempel på detta tema. Artikeln är publicerad i 

Barometern (090930) och handlar om iranske Akbar som flydde från kriget och kom till 

Sverige. Från dag ett sedan han kom hit har han gjort rätt för sig och jobbat sig upp i 

samhället. Nu är han egenföretagare. Vid första anblicken är artikeln välskriven och inte 

speciellt utmärkande. Men efter en kortare analys kom vi fram till att den är förlöjligande och 

att något liknande aldrig skulle ha skrivits om en svensk företagare. Artikeln visar att denne 

man är ett undantag från sin grupp och inte alls kriminell, dagdrivare eller slår sin fru, som 

annars är en vanlig föreställning om den iranske mannen. Reportern visar det här genom 

formuleringar som ”nöjer sig inte med nej”, ”fixade själv”, ”ville inte gå på bidrag och vara 

sysslolös” och ”min fru är min pusselbit i livet”.  

   I Mörk magi i vita medier skriver Brune (1998) om Stuart Halls artikel ”The West and the 

Rest” och resonerar om att våra idéer om väst och öst inte är enhetliga. Som vi tidigare har 

nämnt skapar vi en stereotyp av ”de andra”, där de andra får representera allt det ”vi” inte är. 

Men de andra kan också klyvas i två, nämligen de goda och de onda andra och i och med 

detta pratar Brune om den tudelade invandraren (Brune, 1998:54). Denna journalistiska 

uppdelning påminner till en viss del om en androcentrisk gestaltning av manligt – kvinnligt 

där de enskilda människorna framställs som antingen bärare av en farlig och destruktiv 

annorlundahet eller älskvärda i sin hjälplöshet. I vår studie finns det många exempel som får 

representera den tudelade invandraren och Akbar i den aktuella artikeln representerar i detta 

fall de goda (Brune, 1998:56).  

 

7. Flyktingströmmar 

Under temat Flyktingströmmar hittade vi en artikel från DN (091119) om 16-årige Yassin 

som lämnat allt bakom sig i sitt hemland Somalia för att komma till ”det lovande landet i 

norr”, Sverige. Artikeln berättar om Yassins historia, allt från den stora summan farbrodern 

betalade smugglaren, till att det inte går en dag utan att han tänker på lillasystern som är den 
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enda, tillsammans med farbrodern, i hans familj som är kvar i livet. Denna typ av artikel är 

vanligt förkommande när tidningarna skriver om flyktingströmmar och en asylsökandes 

väntande vardag. Brune (1998) menar att rapporteringen förändras när flyktingarna väl har 

kommit till Sverige – från att berätta om vad asylströmmarna kostar samhället, problem med 

illegala flyktingar och människosmuggling samt tydlig gestaltning av myndigheternas 

kontroll med hjälp av siffror och statistik, till reportage där den enskilde flyktingen själv får 

berätta om sitt lidande. Motsatsparet ordning – kaos återfinns i många av dessa artiklar om 

flyktingar och flyktingströmmar, där ordningen tillskrivs Sverige och ”vår” fiktiva gemenskap 

(Brune, 1998:38).   

   Liknande uppdelningar som Halls ”de goda och de onda andra” tycks nyhetsjournalistiken 

också göra vid rapportering om flyktingar. Flyktingarna framstår oavsett som något vi inte är, 

men samtidigt finns två motsatta varianter. De oskyldigt lidande som är offer för krig, nöd 

och cynisk byråkrati, och så de som framställs som ett främmande hot mot samhället och dess 

ordning och välfärd (Brune, 1998:55).  

 

8. När etnisk bakgrund nämns utan relevans 

Artikeln ”Vraket – offrets ansvar”, i Östra Småland (091112), handlar om bilägarens ansvar 

att bogsera bort krockade bilar. Den här artikeln var intressant för vår undersökning och för 

fokusgruppernas diskussioner då reportern valt att ta med uppgifter om en mans etniska 

bakgrund, trots att det egentligen inte har något med artikeln att göra och därför saknar 

relevans. I texten står att mannen som kraschat med sin bil är asylsökande från Georgien och 

saknar uppehållstillstånd. Längre ner nämns också ordet utvisning i samband med om bilen 

kommer att ligga kvar eller inte. På bilden ligger bilen vält i skogen och runt den lyser den 

rödgula avspärrningstejpen. Tejpen förmedlar varning och akta dig, vilket också är tankarna 

man får om den asylsökande mannen.  

 

9. Neutraliserad rasism  

Vi har också valt att ta med Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkessons debattartikel 

”Muslimerna är vårt största utländska hot”, som publicerades i Aftonbladet den 19 oktober 

2009. Valet av denna artikel motiveras med att publiceringen är högst aktuell nu när 

Sverigedemokraterna vinner allt mer mark runt om i landet, samt med resultatet av 

Integrationsverkets Integrationsbarometer (IB). 

   Integrationsbarometerns syfte är att redovisa aktuell, systematisk och tillförlitlig kunskap 

inom områdena integration, etnisk mångfald, etnisk diskriminering och rasism. Den senaste 



 73 

undersökningen genomfördes 2007 och beskrivs av integrationsverket som en delrapport om 

allmänhetens attityder och erfarenheter inom områdena rasism, främlingsfientlighet, 

antisemitism och islamofobi. Frågor vi anser vara av stor betydelse för vår undersökning, då 

dessa företeelser förekommer dolt i medierna och implicit påverkar läsarnas uppfattning av 

etniska minoriteter (Integrationsverkets Integrationsbarometer, 2007). IB (2007:30) refererar 

till den franska sociologen Michel Wieviorka, som varnar för att rasismen kan sprida sig i 

situationer där samhällsinstitutionerna brister i sin förmåga att i demokratisk anda hantera 

viktiga sociala och kulturella problem. I egenskap av samhällets största informationskälla har 

medierna möjlighet att påverka väldigt många människor, och i dagsläget bidrar de till en 

negativ bild av invandrare (Cottle, 2000:2). 

   Åkessons debattartikel visar i hög grad på islamofobi. Det finns flera definitioner av 

islamofobi, men gemensamt för samtliga är att de handlar om en rädsla, en motvilja eller ett 

hat mot islam och muslimer (Integrationsverkets Integrationsbarometer, 2007:71). När det 

gäller islamofobi i samhället visade IB (2007) att det inträffade en försämring av attitydbilden 

det året. Enligt undersökningen hyser 40 procent av befolkningen misstro mot personer som 

uppfattas ha muslimsk tro. Relevansen för vår studie i detta fall blir att se om de svenska 

medierna bidrar till att skapa denna misstro hos publiken.  

   Debattartikeln är kontroversiell och skapade en livlig debatt om Sverigedemokraterna och 

deras vara eller icke vara inom medierna. Den visar bland annat på en neutraliserad rasism 

som råder i samhället. Enligt IB är det en klar majoritet av den svenska befolkningen som inte 

anser att Sverige är ett rasistiskt samhälle. Bara tre av tio menar att Sverige är rasistiskt. IB 

(2007:11) menar att detta kan tolkas positivt och hänga ihop med det faktum att nästan hälften 

anser att rasismen inte ökat i Sverige det senaste halvåret. Men samtidigt kan det också vara 

en bekräftelse på att det faktiskt förekommer en neutraliserad rasism i samhället, där 

föreställningar är så väl förankrade i människornas tankesätt att de inte ses som rasism utan 

som vardagskunskap (Allan, 2004). Inom journalistiken kan den här tysta och antagna 

normaliteten existera och påträffas när det handlar om främlingsfientlighet och rasism. ”Vi” 

distanserar oss från allt som sammankopplas med rasism, men som kanske ändå finns implicit 

under den fina uppvisade ytan (Brune, 1998:12). Det här är framförallt något vi fann 

intressant och återknyter till i resultatet av diskussionerna med våra fokusgrupper.  
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Bilaga 1 
 
FRÅGEGUIDE TILL FOKUSGRUPPERNA 
 

- Tematisk: 1. Stämmer mediernas verklighetsbild av invandrare överens med 
publikens? 

1. Förorten 

- Dynamisk: 
PERSONLIG UPPFATTNING 

- Vad känner du rent spontant när jag säger Norrliden? 
- Skulle du vilja bo i Norrliden? 

 
MEDIERNAS REPRESENTATION 

- Vad får du för känsla av Norrliden när du läst texten? 
- Är det vanligt att Norrliden beskrivs på det här sättet? 

 

- Tematisk: 1. Stämmer mediernas verklighetsbild av invandrare överens med 
publikens? & 4. Anser publiken att diskursen skiljer sig i rapporteringen om svenskar 
och invandrare? Alltså: är det svenskarna som äger diskursen och minoriteten som är i 
underläge? 

2. Flyktingström 

- Dynamisk: 
PERSONLIG UPPFATTNING 

- Hur ser en typisk flykting ut för dig? Och hur ser dennes situation ut? (Flyktingar = 
asylsökande utan uppehållstillstånd). 

 
MEDIERNAS REPRESENTATION 

- Hur brukar medierna beskriva flyktingar? 
- Tror du att Yassin är glad eller ledsen? 

 

- Tematisk: 1. Stämmer mediernas verklighetsbild av invandrare överens med 
publikens? & 4. Anser publiken att diskursen skiljer sig i rapporteringen om svenskar 
och invandrare? Alltså: är det svenskarna som äger diskursen och minoriteten som är i 
underläge? 

3. Brutalisering/kriminalitet 

- Dynamisk: 
PERSONLIG UPPFATTNING 

- Tror du att liknande händelser sker lika många gånger per år i förorten som i 
innerstan? 

 
MEDIERNAS REPRESENTATION 

- Vem var ”Romario”? 
- Vad säger bilderna dig? 

 

- Tematisk: 3. Hur tror publiken att medierna påverkar deras uppfattningar om ”vi” 
och ”dom”? 

4. Exotisering 

- Dynamisk: 
PERSONLIG UPPFATTNING 
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- Vad tänker du om invandrares matkultur? 
 
MEDIERNAS REPRESENTATION 

- Har du sett liknande artiklar förut? 
- Om, var det en kvinna i centrum? 

 

- Tematisk: 1. Stämmer mediernas verklighetsbild av invandrare överens med 
publikens? & 3. Hur tror publikens att medierna påverkar deras uppfattning om ”vi 
och dom”? & 4. Anser publiken att diskursen skiljer i rapporteringen om svenskar och 
invandrare? Alltså: är det svenskarna som äger diskursen och minoriteten som är i 
underläge? 

5. Hedersmord 

- Dynamisk: 
PERSONLIG UPPFATTNING 

- Vad är hedersmord för dig? 
 

MEDIERNAS REPRESENTATION 
- Vad är hedersmord i medierna? 
- Varför tror du att reportern väljer att skriva att brottet inte är hedersrelaterat? 

 

- Tematisk: 1. Stämmer mediernas verklighetsbild av invandrare överens med 
publikens? & 3. Hur tror publikens att medierna påverkar deras uppfattning om ”vi 
och dom”? 

6. Fördummande 

- Dynamisk: 
PERSONLIG UPPFATTNING 

- Tror du att svenskars och invandrares intelligens skiljer sig åt? 
 
MEDIERNAS REPRESENTATION 

- Hur tycker du att personerna i artikeln beskrivs? 
- Säger artikeln något speciellt om hur invandrare integreras i det svenska samhället? 

 

- Tematisk: 1. Stämmer mediernas verklighetsbild av invandrare överens med 
publikens? 

7. Den goda invandraren 

- Dynamisk: 
PERSONLIG UPPFATTNING 

- Finns det olika slags invandrare i samhället? 
 

MEDIERNAS REPRESENTATION 
- Finns det olika slags invandrare i medierna? 
- Finns det någonting mellan de två ytterligheter som beskrivs? 

 

- Tematisk: 1. Stämmer mediernas verklighetsbild av invandrare överens med 
publikens? & 3. Hur tror publikens att medierna påverkar deras uppfattning om ”vi 
och dom”? 

8. Benämnande av invandrare i situationer där bakgrund är irrelevant 

- Dynamisk: 
PERSONLIG UPPFATTNING 

- Är invandrare farligare än svenskar? 
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MEDIERNAS REPRESENTATION 

- Varför tror du att det skrivs om gärningsmannens nationalitet? 
- Har du sett det här förut? 

 

- Tematisk: 4. Anser publiken att diskursen skiljer sig i rapporteringen om svenskar och 
invandrare? Alltså: är det svenskarna som äger diskursen och minoriteten som är i 
underläge? 

9. Sverigedemokraterna – naturaliserad rasism 

- Dynamisk: 
- Vad tycker du om den här debattartikeln? 
- Tycker du att det var rätt eller fel att publicera den? 

 
 
Övergripande frågor 
 
1. 
- Tematisk: Stämmer mediernas verklighetsbild av invandrare överens med publikens? 
- Dynamisk:  

- Vilken bild ger medierna om verklighetens invandrare? 
- Stämmer den? 

 
2.  
- Tematisk: Skiljer sig tolkningen av medieinnehållet åt mellan svenskar och 
invandrare? 
- Dynamisk: 

- Har svenskar och invandrare olika uppfattningar om invandrare? 
 
3.  
- Tematisk: Hur tror publikens att medierna påverkar deras uppfattning om ”vi och 
dom”? 
- Dynamisk: 

- Vilka är ”vi” och vilka är ”dom” i samhället? 
- Tycker ni att det finns ett uttalat ”vi” och ”dom” i medierna? Vilka är vilka? 
- Tror ni att mediebilden av invandrare påverkar våra sociala relationer i samhället? 

(vardag och arbetslivet). 
- Finns det en viss grupp invandrare som får representera alla invandrare? Och isåfall 

vilken? 
- Har samhället förväntningar på hur invandrare ska vara och uppträda? 
- Kommer dessa förväntningar från medier, eller förstärks de av dem? 

 
4. 
- Tematisk: Anser publiken att diskursen skiljer i rapporteringen om svenskar och 
invandrare? Alltså: är det svenskarna som äger diskursen och minoriteten som är i 
underläge? 
- Dynamisk:  

- Skiljer sig nyhetsspråket åt när man rapporterar om svenskar respektive invandrare? 
- Är de svenska medierna rasistiska? 
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Bilaga 2 
 
FRÅGEGUIDE TILL INFORMANTERNA 
 
1. 
- Tematisk: Stämmer mediernas verklighetsbild av invandrare överens med publikens? 
- Dynamisk:  

- Vad är invandrare för dig? 
- Hur särskiljer medierna olika grupper invandrare i samhället? 
- Vad tycker du om det? 
- Hur tycker du att invandrare beskrivs i nyhetsmedier? 
- Är bilden av invandrare i medier positiv eller negativ? 
- Vilka egenskaper tillskrivs invandrare i medier? 
- Hur är din bild av verklighetens invandrare? 
- Syns invandrare lika ofta som svenskar i nyheterna? 

 
2.  
- Tematisk: Skiljer sig tolkningen av medieinnehållet åt mellan svenskar och 
invandrare? 
- Dynamisk: 

- Tycker du att svenskar och invandrare har olika uppfattning om invandrare? 
- Tror du att svenskar och invandrare uppfattar nyhetsinformation om invandrare på 

olika sätt? 
 
3.  
- Tematisk: Hur tror publikens att medierna påverkar deras uppfattning om ”vi och 
dom”? 
- Dynamisk: 

- Tror du att medierna påverkar hur människor uppfattar invandrare? 
- Tror du att mediebilden påverkar människors sociala relationer (i vardagslivet och i 

yrkeslivet)? 
 
4. 
- Tematisk: Anser publiken att diskursen skiljer i rapporteringen om svenskar och 
invandrare? Alltså: är det svenskarna som äger diskursen och minoriteten som är i 
underläge? 
- Dynamisk: 

- Tror du att medierna påverkar hur svenskar uppfattar sig själva i förhållande till 
invandrare? 

- Har du själv upplevt att du beskrivits orättvist i medierna någon gång? 
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