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Abstract 
 

Titel:  Är det någon skillnad? – en jämförande studie över sex 

gymnasieungdomars syn på invandrare och den bild medierna ger. 

Författare:  Karin Hansson och Marie Kastrati. 

Handledare:  Claes Ericsson och Ulrika Sjöberg. 

Sektion:  Sektionen för lärarutbildning. 

Kurs:  Utbildningsvetenskap 41-60p. 

År:  Höstterminen 2006. 

 

Syfte: Syftet med studien är att få kunskap om vilken syn sex 

gymnasieungdomar har av invandrare. Studiens syfte är också att 

se om denna bild överensstämmer med hur invandrare framställs i 

nutida svenska medier enligt svensk forskning. 

 

Metod: Gruppintervju, vilken har analyserats med hjälp av ett 

diskursanalytiskt tillvägagångssätt. 

 

Slutsatser: Utifrån studien kan utläsas att det finns stora likheter mellan 

gymnasieungdomarnas syn och mediernas framställning av 

invandrare. Exempelvis så uppfattar ungdomarna vissa grupper av 

invandrare som hotfulla och kriminella, vilket stämmer väl överens 

med det sätt som medierna framställer invandrargruppen. Likaså 

framkommer i ungdomarnas diskurser att invandrare oftast 

behandlas underlägset, vilket även mediernas framställning av 

invandrare visar på. 

 

Nyckelord: Invandrare, svensk, medier, identitet, kultur, religion, nationalitet, 

tillhörighet. 
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1 Inledning 
  
 
 

”Men... och det är liksom... det gick inte att leva på 
västerlänningars vis i Saudiarabien... varför skall vi bereda 
plats liksom... till araberna då, när dom inte kunde göra det 
för oss?” 

 
 

Detta och många andra citat från en gruppintervju med sex gymnasieungdomar som gjordes i 

samband med denna studie, tydliggör den otroligt viktiga roll skolans personal har i att 

överbrygga den okunskap eller intolerans som alltjämt florerar i interaktionen mellan 

människor. Inte minst är det, som blivande lärare, av största vikt att arbeta för en skola där all 

sorts främlingsfientlighet och intolerans aktivt bekämpas. Enligt de frivilliga skolformernas 

nationella styrdokument, Lpf 94, skall skolan främja en förståelse för andra människor och 

bemöta eventuell främlingsfientlighet och intolerans med kunskap, öppen diskussion och 

aktiva insatser (Skolverket, 2006). Eftersom Sverige dessutom är ett demokratiskt land med 

allt vad det innebär av demokratiska fri- och rättigheter, ansåg vi det vara av stort intresse för 

vår framtida profession och för alla andra som är verksamma inom skolan, att synliggöra 

några av de diskurser som framkommer i ett samtal om invandrare, i en grupp med elever 

inom den svenska gymnasieskolan. Då vi tidigare, som B-uppsats, valt att skriva en 

forskningsöversikt om svenska mediers framställning av invandrare kändes det dessutom 

naturligt att uppdatera och bygga vidare på den, och koppla ungdomarnas diskurser med 

mediernas bild och se om det eventuellt kunde finnas några intressanta beröringspunkter. Det 

är, enligt vår mening, i en social interaktion med andra som vi skapar de sanningar som vi 

sedan tar till oss som våra egna. Ett viktigt steg i bekämpandet av intolerans och 

främlingsfientlighet inom skolan kan därför vara att uppdaga och tydliggöra några av de 

sanningar som florerar.  
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Studiens syfte är att få kunskap om vilka diskurser om invandrare som florerar bland sex 

gymnasieungdomar. Vi vill också se om dessa bilder överrensstämmer med hur invandrare 

framställs i nutida svenska medier enligt svensk forskning. Studien har följande 

frågeställningar: 

 

• Vad har tidigare forskning kommit fram till vad gäller svenska mediers framställning 

av invandrare?  

• Vilka kriterier anser ungdomarna skall finnas för att någon skall anses vara invandrare 

eller svensk?   

• Vilka eventuella skillnader eller likheter finns det mellan mediernas och 

gymnasieungdomarnas framställning av invandrare? 

 

1.2 Avgränsningar 

Vi har valt att göra en studie som försöker få svar på om den bild medierna ger av invandrare 

överrensstämmer med sex gymnasieungdomars syn, eller om det finns några skillnader. För 

att hålla sig till studiens syfte krävs en avgränsning då det är ett omfattande område att 

fördjupa sig i. Studien syftar inte till att ge en generaliserad bild av gymnasieungdomars 

åsikter om invandrare, utan begränsar sig till att enbart undersöka åsikterna hos de personer 

som har medverkat vid intervjun. Denna avgränsning gjordes eftersom en diskursanalys med 

framgång kan göras på ett ganska snävt material enligt Bloor, Frankland, Thomas & Robson 

(2001). Litteraturen som använts till studiens bakgrund är från 1990 och fram till 2006, detta 

för att studien skall vara så aktuell som möjligt. Då nutida medier nämns i uppsatsen syftar det 

på tidsperioden 1990 och fram till idag, eftersom det är under denna tidsperiod studiens 

undersökningar och litteratur härrör sig ifrån. Denna avgränsning gjordes för att beskriva ett 

så aktuellt läge som möjligt och på grund av att syftet inte heller var att göra en historisk 

studie. Ordet medier innefattar i arbetet alla medier, som till exempel TV, tidningar, radio och 

Internet. Anledningen till detta beror på att det sällan står beskrivet vilka specifika medier 

litteraturen som använts behandlar. Likaså har denna litteratur inte specificerat vilka 

åldersgrupper eller vilket kön de har behandlat, vilket gör att det inte heller där går att sätta 

några begränsningar (se vidare kapitel 2.1). 
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1.3 Disposition 

Inledningsvis i uppsatsen beskrivs något om vad som tidigare har skrivits och forskats i vad 

gäller hur invandrare framställs i nutida svenska medier, och slutsatserna därav. Därefter 

beskrivs studiens teoretiska utgångspunkter och vilken metod som har använts i arbetet.  

Därpå följer en sammanställning av intervjuresultaten och de diskurser som där framkommit. 

Avslutningsvis görs en jämförelse mellan mediernas respektive ungdomarnas bild av 

invandrare, våra egna synpunkter redovisas i slutdiskussionen och det ges även förslag på 

vidare forskning. 

 

1.4 Begreppsförklaring 

Migrationsverkets definition av invandrare sedan den 31 december 2003, innebär att alla 

personer som inte är födda i Sverige eller barn vars båda föräldrar är av utländsk härkomst går 

under begreppet invandrare (Migrationsverket, 2006). Regeringen väljer, å andra sidan, att 

endast benämna de personer som själva har invandrat och är folkbokförda i Sverige som 

invandrare (Näringsdepartementet, 2000). Regeringen har även slagit fast, i en 

integrationspolitisk proposition, att invandrarbegreppet är starkt generaliserande vilket därför 

förstärker ett ”vi och dem” tänkande. Detta begrepp bör därför användas med försiktighet och 

inte så att det ytterligare förstärker eventuella skillnader (Näringsdepartementet, 2000). Vi är i 

och med detta ytterst medvetna om att begreppet invandrare är starkt generaliserande, 

dessutom kvarstår problemet att forskarna inte alltid använder sig av samma definitioner. 

Likaså finns det egentligen ingen grupp som helt motsvarar detta begrepp då ordet invandrare 

betyder helt olika för olika människor (Näringsdepartementet, 2000). Enligt Quick Response 

(2002) som är en fristående reaktion som arbetar med att granska mediernas rapportering och 

drivs av Röda Korsets ungdomsförbund, visar resultaten i ett flertal undersökningar på att 

invandrarna ofta framställs som en homogen grupp som har snarlika erfarenheter, behov och 

värderingar. Enbart i Sverige finns cirka 180 nationaliteter med människor från helt olika 

kulturer, som har varit med om helt skilda saker och som har olika erfarenheter i bagaget, 

vilket enligt Quick Response (2002) tydligt visar på det orimliga i denna framställning.  

 

Enligt Tamas (2003) används begreppet invandrare både inom medier och mellan människor i 

allmänhet för att beteckna en social tillhörighet och inte en etnisk. Den invandrare som har 

”lyckats” med sitt liv i det svenska samhället, som till exempel Zlatan Ibrahimovic eller 

Drottning Silvia, beskrivs genast som svenskar medan de övriga beskrivs som invandrare. Då 
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man delar upp befolkningen i ”svenskar” och ”invandrare” framstår dessa gränser som 

omöjliga att ändra på och en invandrare förblir på det sättet alltid en invandrare oavsett hur 

integrerad personen är i det svenska samhället (Tamas, 2003).  
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2 Mediers och ungdomars bild av invandrare 
I följande kapitel behandlas forskning om hur invandrare framställs i nutida svenska medier 

och om medierna gör någon åtskillnad mellan nationell, kulturell och religiös tillhörighet, 

kapitlet tar även upp tidigare forskning om ungdomars bild av invandrare. Texten är indelad i 

ett antal teman utifrån de resultat som framkommit i en tidigare, av oss genomförd, 

forskningsstudie om mediernas framställning av invandrare (Blomqvist & Hansson, 2006). 

Det första temat tar upp mediernas framställning av invandrare som problem. Därefter 

beskrivs mediernas bild av invandrare i samband med åtgärder. I det tredje temat jämförs 

bilden av svenskar och invandrare i medierna och vilka likheter och skillnader som finns i 

framställningen. Sedan beskrivs vilken betydelse den kulturella och religiösa tillhörigheten 

har för hur medierna väljer att framställa invandrare enligt forskningen. Den tidigare 

forskningsstudien valdes att ses över och uppdateras och kapitlen som berör begreppen 

invandrarkille och invandrartjej och ungdomars bild av invandrare lades därför till. Detta 

gjordes för att jämförelsen mellan mediernas framställning av och ungdomars syn på 

invandrare skulle vara så aktuell som möjligt. 

 

2.1 Tidigare forskning. En källkritisk reflektion 

Som hjälp i den kritiska granskningen av tidigare forskning har boken Källkritik av Thurèn 

(1997) använts. Vid val av litteratur har utgångsläget varit att den i första hand skall vara 

aktuell och spegla studiens specifika område. Som tidigare nämnts, under rubrik 1:2, så har 

litteraturvalet begränsats tidsmässigt från 1990 och framåt, även detta för att studien skulle 

vara så aktuell som möjligt. Valet av litteratur har dock fått en övervikt från år 2000 och 

framåt då flertalet av de böcker och artiklar som berör det valda ämnet är producerade under 

2000-talet. Försök har också gjorts att välja oberoende författare med ett så brett utgångsläge 

som möjligt, både manliga, kvinnliga och med olika nationaliteter som grund. Svårigheter 

med att hitta engelsk litteratur har funnits, vilket troligtvis beror på att ämnet bland annat 

behandlar nutida, svenska medier. Litteratur har främst hittats via högskolebibliotekets 

sökmotor, Libris och Google på Internet. Studien har fler källor från böcker än artiklar från 

Internet, detta för att en del artiklar med osäker trovärdighet har förkastats, eftersom 

trovärdighet har varit ett källkritiskt kriterium i studien (Thurèn, 1997). Ytterligare ett 

utgångsläge för denna trovärdighet har varit att kritiskt granska all information som hittats. 

Bland annat har inte artiklar använts där ursprungskällan inte kunnat spåras eller då 

hänvisningar i text har saknats (Thurén, 1997).  
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En svårighet med detta arbete har varit att utläsa vilka som ingår i begreppet invandrare för de 

olika författarna (se vidare kapitel 1.4). Om författarnas uppfattning om vilka som är 

invandrare stämmer överens med migrationsverket, regeringens eller statistikens definition 

har sällan framgått. Likaså har det inte framgått vilket kön, eller vilken åldersgrupp som 

behandlats i litteraturen utan författarna har bara använt sig av begreppet invandrare som en 

generell grupp.  Det hade annars varit intressant att se om det funnits några skillnader i 

mediernas framställning av till exempel kvinnor respektive män eller unga gentemot gamla.  

Även källornas definition av medier är svåra att utläsa och därför finns inga garantier för att 

alla sorters medier har fått lika stort utrymme i studien. Misstanken finns dock att 

dagstidningar och tv har fått en större roll, då dessa medier har nämnts oftare i texterna än vad 

till exempel radio och Internet har gjorts. 

 

2.2 Invandrarna som problem 

Att flyktingar eller invandrare ofta framställs som ett problem är en artikel publicerad i 

Svenska Dagbladet i februari 2002 ett tydligt exempel på (Quick Response, 2002). Där skrev 

de bland annat att antalet flyktingar ökar i sådan takt att man inom en snar framtid behöver 

uppföra tältläger. Enligt Quick Response (2002) skrev även Sydsvenskan vid samma tidpunkt 

om flyktingproblemet och beskrev då Landskrona kommun som en ”mänsklig 

dumpningsplats” eftersom även andra kommuner hänvisade flyktingar dit. Då alla med 

uppehållstillstånd är fria att flytta vart de vill, så skulle det i detta fall vara kommunen man 

borde vara kritisk mot då denna inte gav flyktingarna en bra introduktion, precis som man 

hade varit om problemet gällt handikappade eller funktionshindrade. Skulle många 

exempelvis handikappade flytta till Landskrona kommun skulle säkerligen ingen tidning 

skriva att Landskrona blivit en dumpningsplats för handikappade (Quick Response, 2002).  

 

Sandström (2005) påpekar att mycket av de vanliga nyhetsteknikerna som journalisterna 

använder sig av, hjälper till att kategorisera invandrarna som en särskild grupp och befäster 

fördomar. Exempel på dessa tekniker är att vissa problem i samhällets struktur konkretiserats 

som egenskaper eller svårigheter som invandrarna har, de skillnader som kan utläsas ur 

statistiken mellan svenskar och invandrare tolkas som brister eller egenskaper hos dem som 

avviker, alltså invandraren. Likaså gör ett upprepat användande i våra medier av ord såsom 

invandrartät och invandrarområde att dessa till slut anses vara något påtagligt (Sandström, 

2005). Medierna kategoriserar invandrare som grupp och dessa presenteras med utgångspunkt 
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i problem. Medierna förstärker och styrker därmed olikheter mellan invandrare och andra 

grupper i samhället (Quick Response, 2002).  

 

Självklart är det händelser som avviker från det vanliga som blir föremål för mediernas 

granskning, vilket gör det helt naturligt att kriminalitet och lagbrott väcker större intresse 

inom nyhetsförmedlingen. Men glappet mellan den bild som medierna ger av invandrarna och 

den bild som statistiken visar är stor, om mediebilden av invandrarna istället skulle motsvara 

det statistiken säger skulle invandrarna framstå som en medelsvensson. Att glappet 

däremellan är så stort anser Brune (1998) vara ett stort misslyckande för journalistkåren, och 

deras roll som informationsspridare. För att journalistiken ska kunna motverka detta anser 

Beckman (2003) att det gäller att å ena sidan försöka bearbeta de skillnader som skapar 

konflikter och missförstånd, å andra sidan att försöka motverka de saker i samhället som 

håller isär och skiljer ut invandrare från svenskar. Båda dessa sidor behövs för att mentalt 

överbrygga klyftorna. Enligt Beckman (2003) så har det under senare år skett en förbättring 

och den mediala bilden har till viss grad normaliserats. Vad Beckman i detta fall menar med 

normalt kan ju ifrågasättas, för vad är egentligen normalt? Vi menar att det som är ”normalt” 

bestäms i förhållande till andra och speglar snarare majoritetens uppfattning än något som är 

rätt eller fel. För att påskynda denna förändring av mediebilden så menar Beckman (2003) att 

journalisterna hade behövt ge sig ut i verkligheten och faktiskt träffa invandrarna i deras 

vardag och inte bara möta dem i samband med brott och avvikelser.   

 

Enligt Boldt (1999) är det framförallt dagstidningarna som framställer invandrarna som 

problem, då det gäller veckopressen så ser bilden något annorlunda ut. Veckotidningarna 

beskriver istället oftast invandrarna som helt ”vanliga” människor, med samma sorts känslor 

och egenskaper som alla människor har. De normaliserar det som andra tidningar och medier 

istället beskriver som avvikande. Orsaken till detta beror enligt Boldt på att dessa tidningar på 

ett helt annat sätt än dagstidningarna är intresserade av människoöden och i detta fall spelar 

nationaliteten ingen roll (Boldt, 1999). 

 

2.3 Invandrare som åtgärder 

Enligt Brune (1998) så framställs invandrare och flyktingar i medierna framförallt i samband 

med olika politiska och administrativa åtgärder. Det kan handla om utvisningsbeslut, 

uppehållstillstånd, utbildningsinsatser eller boende, och i samband med detta så ses invandrare 
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mest som kostnader och problem. Man för in dem i statistiken genom att göra utredningar om 

invandrares och flyktingars stora brottslighet och arbetslöshet. Enligt Gäre (1999) är detta 

också den mest vedertagna bilden som medierna ger av invandrarna, men också den mest 

förutfattade. Enligt henne finns det inte många, varken svenskar eller invandrare, som föredrar 

bidrag framför att arbeta och försörja sig själv och denna bild vore än mer viktig för medierna 

att sprida (Gäre, 1999).  

 

2.4 Svenskar och invandrare  

Vad är det som särskiljer invandrarna från svenskarna i mediernas framställning? 

Genomgående så ställs svenskheten mot det utländska, och man både skapar och bibehåller en 

positiv bild av svenskarna (Quick Response, 2002) och medierna både producerar och 

befäster på detta sätt de schablonbilder som finns av invandrargruppen. Detta skapar en gräns 

som gör det svårt att uppnå ett jämlikt förhållande, vi svenskar tillskriver invandrare 

egenskaper som är oönskade hos oss själva och därför framstår invandrarna som ett hot. 

Svenskarna framstår som goda, jämställda och som de som har kommit längst i utvecklingen, 

medan invandrarna framstår som motsatsen till detta (Sandström, 2004). Den kultur som har 

majoriteten i Sverige kan tack vare sitt överläge bestämma de villkor som samhället styrs av. 

Denna maktutövning leder till att det i princip räcker med att säga ord som invandrare och 

svensk för att associationer och egna tolkningar ska sättas igång.  Detta leder enligt Beckman 

(2003) till att ännu skarpare gränser dras mellan invandrare och svenskar. I mediernas utbud 

av nyheter ges det ingen plats till invandrarna i egenskap av personer eller som aktiva 

medborgare, tidningarna verkar helt enkelt utesluta invandrarnas egna åsikter i sådant som 

berör dem, man utgår ifrån ett svenskt perspektiv. Detta gör att invandrarna inte känner sig 

delaktiga, de känner inte igen sig i det som skrivs. Medierna beskiver invandrarnas värld 

utifrån ett utomstående perspektiv, de bryr sig inte om att ta reda på hur det egentligen ligger 

till (Sandström, 2005). Ett exempel på detta är hur medierna framställde mordet på Fadime 

Här gav medierna unga muslimska kvinnor rollen som offer, en roll i vilken dessa kvinnor 

inte alls kände igen sig. I detta fall var inga journalister intresserade av hur majoriteten av de 

unga muslimska kvinnorna tänkte, kände och tyckte, utan fokuserade helt och hållet på det 

extrema (Beckman, 2003). En liknande medial händelse var då en TV-journalist våren 2003 

avslöjade flera muslimska friskolerektorers inställning till att aga barn. Även här valde 

medierna att fokusera på en muslimsk kulturyttring och tog aldrig tillfället att informera 

läsarna om övriga muslimers uppfattning om det hela. Här hade det varit så enkelt för 
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journalisterna att istället knyta an till de normala muslimska föräldrarna på skolan som, 

liksom de flesta andra, ansåg att detta var fel. Istället fokuserade man även här på det extrema 

och skapade där igenom ytterligare större klyftor mellan invandrare och svenskar (Beckman, 

2003).  

 

2.5 Kulturell tillhörighet 

Vilken roll individens kulturella tillhörighet spelar kan man få en uppfattning av i boken 

”Mörk magi i vita medier” av Brune (1998). Där ges exempel på hur medierna bevakat några 

snarlika misshandelsfall av kvinnor. I det ena fallet gällde det en ung invandrarkvinna som 

misshandlats till döds av en ung invandrarkille, detta förklarades genast av många journalister 

som en konsekvens av deras kulturella tillhörighet. I det andra fallet gällde det ett liknande 

brott men där offer och förövare var svenskar. Journalisternas förklaring till brottet var i detta 

fall snarare mannens individuella problem, att han kanske hade missbruksproblem eller att 

han själv blivit misshandlad som barn. Då det gäller svenska mäns våld mot kvinnor så nämns 

inte det kulturella överhuvudtaget. Förövarna framställs istället som offer och deras brottsliga 

gärningar tolkas inte som ett uttryck för den svenska kulturen (Polite, 1998).  

 

Quick Response (2002) har även granskat två nyhetsinslag, i dagspress och radio, om 

misstänkta gruppvåldtäkter. Fallen är snarlika fast i det ena fallet var förövarna svenskar och i 

det andra fallet var de invandrare. Det brott där svenskar var inblandade förklarades i 

medierna främst som ett ungdomligt oförstånd, medan brottet som begicks av invandrarkillar 

istället beskrevs som ett utslag av deras kultur. Svenskarna framställdes som offer, och brottet 

förringades liksom att det verkliga offret, tjejen, fick ta en del av skulden i medierna då hon 

varit kraftigt berusad. Tjejen i det andra fallet var även hon så berusad att hon knappt kunde 

stå, men detta nämndes knappast alls i medierna eftersom hela skulden i detta fall föll på 

invandrarkillarna. Medierna fokuserade istället på invandrarkillars syn på svenska tjejer, och 

menade att våldtäkten delvis kunde förklaras med att killarna hade utländsk bakgrund (Quick 

Response, 2002).  

 

Enligt Sandström (2005), så görs det även skillnad på invandrarens nationalitet och den 

kulturella avvikelsen. Med detta menas att invandrare från länder med likvärdiga kulturella 

betingelser lättare blir accepterade och inte i lika hög grad blir betecknade som avvikare 

jämfört med de, där den kulturella bakgrunden avviker mer mot den svenska kulturen. Alltså 
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är invandrare från Nordamerika, våra grannländer och norra Europa mer accepterade än 

invandrare från muslimska kulturer och till exempel Afrika (Sandström, 2005). Det är inte 

heller alla personer, födda utanför Sveriges gränser, som uppfattas som invandrare (se vidare 

kapitel 2.1). Oftast används begreppet invandrare för att beskriva ”svarta och färgade” och då 

främst muslimer (Rahimi, 2006).   

 

2.6 Religionstillhörighet 

Att mediebilden av islam har påverkat synen på invandrare från muslimska länder konstateras 

av Hvitfelt (1998). Han menar att knappast några svenskar har några direkta personliga 

erfarenheter av islam som religion, utan den bild som vi svenskar har speglar framförallt 

mediernas framställning. Samtidigt har forskningen haft svårt att klargöra de direkta 

sambanden mellan mediernas innehåll och människornas attityder, men enligt Hvitfelt (1998) 

är det troligt att en negativ mediebild av islam också påverkar människors attityder åt ett 

negativt håll. Eftersom medierna inte framställer invandrare från mer lika kulturella och 

religiösa bakgrunder på detta negativa sätt så får man inte heller samma negativa uppfattning 

om dessa invandrare. Med detta menas att en invandrare, från till exempel Storbritannien, inte 

drabbas av mediernas negativa framställning då varken religion eller kultur skiljer sig 

nämnvärt åt mot den svenska (Hvitfelt, 1998).  

 

2.7 Invandrare som schablonbild 

Att medierna framställer invandrare främst i samband med brott och andra negativa händelser 

är något som Brune (1998) tar upp. Självklart måste journalisterna rapportera om det som 

sker, men om alla journalister enbart nämner invandrare i samband med brottslighet eller 

andra problem så rapporterar man inte verkligheten utan man producerar en lögn (Brune, 

1998). Detta är även något som Beckman (2003) påpekar, han menar att det problem som 

finns måste diskuteras men att det är viktigt att skriva andra saker också, att invandrare 

figurerar i sammanhang då deras nationalitet inte är i fokus, annars skapas en bild som inte är 

trovärdig och rättvis för någon i samhället. Sandström (2005) skriver att man till och med kan 

se likheter mellan det sätt som nyhetsmedierna framställer invandrare och rasism. Enligt 

honom går rasismen ut på att upprätthålla allmänna sanningar om ”de andra” och deras kultur 

och ”ras” eller nationalitet, vilket stämmer väl in på mediernas sätt att behandla invandrare. 

Vanligast är att bilden av invandrarna skiftar mellan två ytterligheter, vilket framkommer 

tydligt i vår forskningsöversikt. Antingen beskrivs invandrarna som farliga och kriminella 
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eller så pekar man på det exotiskt annorlunda. Båda sätten pekar på en schablonbild som 

fokuserar på det avvikande, de är inte som ”vi” (Beckman, 2003). Ett flertal undersökningar 

som Beckman (2003) hänvisar till i sin bok visar också på att medierna behandlar invandrarna 

antingen som offer eller brottslingar, och de syns väldigt sällan i egenskap av ”vanliga 

människor”.  

 

2.8 Invandrarkille och invandrartjej 

Vad kommer vi att tänka på när vi hör ordet invandrare eller invandrarkille/invandrartjej? 

Brune (1998) menar att invandrare så gott som alltid ger associationer till ord som 

kriminalitet, förorter, arbetslöshet och gängbildning. Brune (2004) skriver att invandrartjejen i 

medier oftast framstår som offer för rasism, religion, våld eller som offer för kulturkrockar. 

Om hon inte beskrivs på detta sätt så berättas oftast en framgångshistoria, där kvinnan når 

framgång genom att ha kommit ifrån förtrycket, hon har frigjort sig och anpassat sig till den 

svenska kulturen. Dessa olika framställningar visar på två idealtyper, dels den vanliga 

invandrarkvinnan som är ett offer och ofta kopplas samman med den muslimska kulturen. 

Den andra idealtypen visar på en aktiv och stark kvinna som ofta är en känd person och som 

tagit sig ur den förtryckande miljön och blivit modern och integrerad i det svenska samhället 

(Brune, 2004). 

 

Invandrarkillen beskrivs även de som offer för sin kulturella bakgrund och för att de lider av 

ett utanförskap i samhället. Precis som med kvinnorna så förknippas männen med våld och 

förtryck men i männens fall handlar det främst om att det är dem som är orsaken till detta våld 

och förtryck. Brune (2004) menar vidare att invandrarkillen antingen förknippas med brott 

som han redan har begått eller brott som han antas begå, på grund av hans utanförskap i 

samhället. 

 

2.9 Ungdomars attityder till invandrare 

Hasselrot & Westin (1995) har sammanställt flera undersökningar som visar på att ungdomars 

attityder och inställningar till invandrare har försämrats på senare år. Däremot så har 

främlingsfientligheten minskat. Brottsförebyggande rådet har på uppdrag av myndigheten 

Forum för levande historia genomfört en studie om ungdomars attityder till invandrare och 

andra minoritetsgrupper. Denna undersökning visar att drygt sju av tio ungdomar anger att de 

är positivt inställda till invandrare, medan en av tjugo ger uttryck för en mestadels negativ 
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attityd (Andersson & Ring & Morgentau, 2004).. Det visar sig också vara en stor skillnad 

mellan könen i inställning till invandrare, pojkar är mer negativt inställda än vad flickorna 

tenderar vara. På gymnasieskolans studieförberedande program återfinns de mest positivt 

inställda eleverna, men även här är flickorna de som är mest positiva till invandrare. Detta till 

skillnad från de yrkesförberedande programmen där andelen intoleranta är störst, framförallt 

hos pojkarna (Andersson & Ring & Morgentau, 2004). I boken ungdomen om invandringen 

av Lange och Westin (1991) framgår det att de flesta ungdomar som har utländsk bakgrund 

inom familjen anser sig själva vara svenska. Det är också hos dessa ungdomar som man 

uppmätt högst tolerans gentemot invandrare.  
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3 Teoretiska utgångspunkter 
Följande kapitel innehåller en översikt av de teoretiska utgångspunkter som studien baseras 

på. Först behandlas diskursbegreppets innebörd och hur detta begrepp har utvecklats genom 

åren. Därefter förklaras vad en diskursanalys innebär och vilka olika perspektiv denna studie 

har utgått ifrån. Slutligen redogörs för etnometodologin och samtalsanalysen och vad dessa 

discipliner innebär. 

 

3.1 Diskursbegreppet 

Enligt Stensmo (2002) så avses med diskursbegreppet sättet att prata om något. I begreppet 

diskurs ingår vem som talat, vad individen talar om, vem som lyssnar, vad som inte sägs och 

vem som ignoreras. Enligt Jörgensen & Phillips (2000) så har begreppet diskurs blivit svårt att 

definiera eftersom det används på många olika sätt med ett flertal betydelser. Dock kan det 

sägas att uttrycket diskurs oftast innefattar en idé om att språket är indelat i olika mönster, 

exempelvis kan nämnas en samhällelig diskurs eller en medicinsk diskurs. En generell 

betydelse av begreppet diskurs är enligt Jörgensen & Phillips ( 2000 s. 7) ”ett bestämt sätt att 

tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”.  

 

Ericsson (2006) menar att diskursbegreppet framför allt har utvecklats av en teoretiker, 

nämligen Michel Foucault. Han har utvecklat begreppet diskurs så som det betecknas inom 

poststrukturalism som enligt Jörgensen & Phillips (2000) är en del av 

socialkonstruktionismen. Poststrukturalism innebär att en diskurs aldrig är konstant beroende 

på att språket är ständigt föränderligt, diskurser kan därför inte ses enskilt utan de konstrueras 

och omformas i mötet med andra diskurser. Med socialkonstruktionism menas att individers 

attityder framkommer i social interaktion med andra människor, attityder är alltså inget som 

är privat och icke föränderligt. Det är genom att tillskriva sig själv, och sin omgivning 

betydelser som det är möjligt att få en förståelse och en möjlighet att handla i världen, och 

därför kan det sägas att både individen och dennes omvärld får den betydelse som läggs in i 

dem. Betydelserna är ständigt föränderliga, och människor ändrar därför även de sätt som de 

tänker och handlar på (Jörgensen & Phillips, 2000). Ericsson (2006) menar att 

diskursbegreppet för Foucault innebär ett betydelsebildningssystem som huvudsakligen är 

språkligt orienterande, men det kan även ses i artefakter och handling.  Foucault hävdar att 

samma handlingar kan beskrivas på skilda sätt vid olika tidpunkter i historien, precis som att 

en specifik kunskap kan komma att tas som absolut sann i skilda tidsperioder men även i olika 
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kulturer. Diskurser som dominerar vid en speciell tidpunkt kan även komma att utesluta eller 

tysta ner andra diskurser, som eventuellt kan komma att dominera vid ett senare tillfälle enligt 

Ericsson (2006). 

 

Inom diskursbegreppet går det att urskilja två olika förhållningssätt eller perspektiv; ett 

mikro- och ett makroperspektiv, vilka även kan benämnas som små och stora diskurser. Enligt 

Lindgren (2006) så handlar de stora diskurserna främst om att tolka olika sociala strukturer i 

samhället och att undersöka diskursernas både politiska och historiska konstruktioner och 

funktioner. Foucaults diskursanalys handlar därmed till stor del om ett avslöjande av den makt 

som denna mer omfattande stora diskurs utvecklar (Lindgren, 2006). Ericsson (2006) nämner 

att Foucaultinspirerade studier i huvudsak handlar om hur olika diskurser skapar mening åt 

världen omkring oss, sett ur ett visst specifikt perspektiv. Med andra ord kan vi här tala om en 

analys av stora och påtagliga diskurser i samhället. Små diskurser, alltså diskurser sedda ur ett 

mikroperspektiv, har istället fokus på de diskurser som människor använder i en social 

interaktion (Ericsson, 2006). Detta mikroperspektiv har sitt ursprung i socialpsykologin och 

fick efterhand benämningen diskurspsykologi (Ericsson, 2006). Diskurspsykologin innebär 

enligt Jörgensen & Phillips (2000) att individer använder sig av olika diskurser i skilda sociala 

sammanhang. I grunden för diskurspsykologin, och även som utgångspunkt för denna studie, 

ligger de båda disciplinerna etnometodologi och samtalsanalys. I denna studie används både 

ett mikro- och ett makroperspektiv. I samband med analysen av ungdomarnas diskurser ligger 

fokus på ett mikroperspektiv, medan huvudsakligen ett makroperspektiv används då dessa 

diskurser jämförs med den bild medierna ger. 

 

3.2 Diskursanalys 

Diskursanalys inbegrep från start en dekonstruktion av skrivna texter enligt Stensmo (2002). 

Genom att plocka isär och djupläsa en konstruerad text kan det utläsas vad texten innehåller 

och vad som eventuellt utelämnas. Denna metod innebär att värderingar och perspektiv som 

texten vilar på blottas, dekonstruktion innebär även att värderingar och eventuella 

uteslutningar plockas fram ur texten. Enligt Stensmo (2002) har på senare tid diskursanalys 

blivit flitigt använd på transkriberade texter, exempelvis skrivs intervjuer eller ett vardagligt 

samtal ut ordagrant och analyseras därefter, något som passar syftet med denna studie väldigt 

väl (se vidare kapitel 4.4 och 4.5). 
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3.3 Etnometodologi och samtalsanalys 

Hur social organisering skapas med hjälp av tal och interaktion är något som etnometodologin 

och samtalsanalysen försöker ta reda på enligt Jörgensen & Phillips (2000). Enligt Ericsson 

(2006) så ligger båda dessa discipliner till grund för framförallt diskurspsykologin, och 

diskurserna som studeras befinner sig på ett microsociologiskt plan, vilket innebär att det som 

studeras inte kopplas till ett vidare samhällsperspektiv. Inom etnometodologin och 

samtalsanalysen så är det vardagliga livet något som produceras genom människors 

gemensamma regler, vilka regler som förekommer undersöks genom att analysera individers 

samtal och interaktioner med varandra ( Jörgensen & Phillips, 2000). Etnometodologi och 

samtalsanalys visar på de olika sätt som människor använder sig av för att åstadkomma det de 

vill med sitt tal, det kan till exempel gälla regler och tekniker i hur individer talar. Människor 

konstruerar ständigt om sin världsbild för att avvisa eller acceptera ett påstående. En person 

kan till exempel avvisa ett förslag med förklaringen att det är oetiskt, men för att kunna anse 

att förslaget är oetiskt kan individen eventuellt behöva ändra på sina ursprungliga åsikter. För 

forskaren är det av stor vikt att han eller hon inte använder sig av sina egna åsikter och 

eventuell förståelse för omvärlden i analysen, att vara så opartiskt som möjligt är viktigt för 

studiens resultat och reabilitet ( Jörgensen & Phillips, 2000). Etnometodologi och 

samtalsanalys används i studien då ett mikroperspektiv görs gällande, dock används inte 

etnometodologi och samtalsanalys fullt ut då dessa i vissa fall kan bestå av minutiösa 

textanalyser. 
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4 Metod och design 
I första avsnittet beskrivs de överväganden som krävdes för att intervjun skulle kunna 

genomföras enligt de etiska krav som vi ansåg bör uppfyllas. Därefter redogörs för de 

urvalsmetoder som använts i studien och varför just dessa urvalsmetoder har kommit till 

stånd. Tredje kapitlet tar upp fördelar och nackdelar med gruppintervjuer, hur studiens 

intervju genomfördes och hur den fortlöpte. Påföljande kapitel behandlar de analysstrategier 

som har använts vid bearbetningen av intervjun och slutligen följer ett kapitel om studiens 

analysverktyg, som beskriver vilka tillvägagångssätt som har använts vid genomförandet av 

studiens analys. 

.  

4.1 Etiska överväganden 

När intervjun genomfördes hade vi sedan tidigare valt att följa kraven för individskydd enligt 

Stensmo (2002). Individskyddet innehåller ett flertal olika kriterier, som berör 

intervjupersonerna. Följande saker gjordes för att kriterierna skulle uppfyllas. Eleverna som 

medverkade hade vid ett tidigare tillfälle blivit tillfrågade om de ville medverka och de hade 

även blivit upplysta om vilket ämne intervjun skull belysa. De blev samtidigt tillfrågade om 

det gick bra att använda bandspelare under intervjun. Ungdomarna informerades även om att 

vi hade tystnadsplikt och att deras identitet skulle hållas hemlig för utomstående, därför har 

ungdomarna fått fingerade namn i studien. Trost (1997) nämner dock att ett problem vid 

gruppintervju är att deltagarna i gruppen inte har tystnadsplikt gentemot varandra.  Eleverna 

tillbads dock innan intervjun startade att det som sades under samtalet skulle hållas inom 

gruppen, detta ger dock inga garantier för att eleverna följer vår rekommendation, utan får 

snarare ses som ett försök att hålla samtalet konfidentiellt. Likaså försäkrades att intervjun 

enbart skulle användas i vår studie och att det inspelade och transkriberade materialet därefter 

skulle förstöras. 

 

4.2 Urval 

Medvetet valdes sex personer som, enligt deras mentor och klassföreståndare, är pratglada 

och som tycker om att diskutera, för att på så sätt få en intervju där deltagarna är aktiva och 

engagerade. För att minska risken för grupptryck så har personer valts som enligt samma 

mentor och klassföreståndare är självständiga och vågar stå för sin åsikt. För att få ytterligare 

kunskap om ungdomarna har vår verksamhetsförlagda utbildning som ingår i 

lärarprogrammet dessutom använts. En grupp på sex personer valdes, tre flickor och tre 
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pojkar, då önskan var att få en lik fördelning mellan könen och ändå inte en alltför stor grupp. 

Enligt både Bloor mfl (2001) och Krueger & Casey (2000), så är detta antal det optimala för 

en gruppintervju. Trost (1997) menar dessutom att urvalet bör vara heterogent inom en 

förutbestämd ram. Det är alltså viktigt att det finns en variation i gruppen, men variationen får 

inte vara så stor så att flera individer utmärker sig. Även Krueger & Casey (2000) menar att 

detta är viktigt då personerna i gruppen därigenom kan känna samhörighet med varandra och 

därför vågar öppna sig mer och ge uttryck för sina åsikter. De som har medverkat går första 

året på ett studieförberedande program på en gymnasieskola i Halmstad. Enligt avsnitt 2.9 

som berör ungdomars attityder till invandrare, är det elever som går på ett studieförberedande 

program som är mest positivt inställda till invandrare. Flickorna är här mer positivt inställda 

än pojkarna vilket de också är överlag (Andersson & Ring & Morgentau, 2004). 

Åldersgruppen valdes utifrån kriteriet att de skulle ha uppnått viss mognad och därmed skulle 

ha lättare att stå för sina egna åsikter. Ännu ett kriterium var att eleverna skulle vara sexton år, 

detta för att vi inte skulle behöva fråga föräldrarna om tillstånd för att intervjua ungdomarna, 

vilket är nödvändigt om ungdomarna är yngre än sexton år (Stensmo, 2002). Ytterligare en 

bidragande orsak till dessa val var att vi har viss anknytning till berörd skola och därigenom 

har haft lättare att få till stånd en intervju. Vi valde att genomföra gruppintervjun på en plats 

där eleverna kände sig så bekväma som möjligt inom skolans väggar. I detta fall föll valet på 

ett grupprum, där även risken var minst för att bli störd, något som Ekholm och Fransson 

(1992) menar är viktigt. Gruppintervjun valdes att spelas in med hjälp av bandspelare för att 

på detta sätt lättare kunna transkribera vad som sägs ordagrant. Intervjun transkriberades 

noggrant med pauser, avbrott, tvekan och eventuella andra ljud såsom suckar och fnitter. För 

att minimera risken för felaktigheter transkriberades intervjun av båda korrespondenterna och 

jämfördes därefter. Genom att spela in intervjun på band gavs också möjlighet för oss att 

fokusera på intervjun och inte på att anteckna det som sades. Trost (1997) samt Ekholm och 

Fransson (1992) menar att detta är två viktiga fördelar med att spela in intervjun med 

bandspelare, han anser också att ytterligare en fördel är att man kan höra olika tonfall och 

nyanser i talet. Dock påpekar de att det även finns nackdelar med att spela in intervjun med 

bandspelare. Det tar bland annat lång tid att lyssna igenom bandet och uttryck och 

kroppsspråk går förlorat, vilket det inte hade gjort vid användande av videokamera. 

Anledningen till att vi inte valde att filma intervjun var att detta sätt ofta upplevs som 

störande, enligt Trost (1997) och att utläsa kroppsspråk ingår dessutom inte i studiens syfte. 
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4.3 Gruppintervju 

Vi valde att använda oss av gruppintervju för att på detta sätt lättare få igång en diskussion 

och ett samtal kring ämnet invandrare. Vid enskilda intervjuer kan det finnas en risk att 

personen i fråga känner sig i underläge och därför inte vågar vara helt uppriktig, Krueger & 

Casey (2000) menar att gruppintervjun är en mer naturlig konstruktion av verkligheten som 

därigenom skapar en tryggare situation för de intervjuade. Genom en gruppintervju har 

ungdomarna ett visst stöd av varandra och fokus förflyttas från personens egna behov till att 

konfronteras med de andras synpunkter, vilket följaktligen innebär att de tvingas ta hänsyn till 

varandra och skapelseprocessen accelererar därmed enligt Kjaer Jensen (1995). Enligt Bloor 

mfl (2001) så är ytterligare en fördel med gruppintervjuer att risken för påverkan från den som 

intervjuar minskar radikalt jämfört med enskilda intervjuer. Självklart finns det i 

gruppintervjuer risk för att eleverna påverkar varandra och att vissa elever inte vågar vara sig 

själva, men då studiens syfte är att ta reda på vilka diskurser som florerar och som människor 

bygger på i interaktion med varandra har detta ingen betydelse (Kjaer Jensen, 1995). Med 

diskurspsykologisk utgångspunkt anses att en intervju är en social konstruktion av 

verkligheten och alltså ingen objektiv sanning enligt Börjesson (2003). Utifrån detta synsätt 

måste de diskurser som framkom under intervjun ses som specifika diskurser framkomna 

enbart vid detta tillfälle, och genomförandet av en likadan intervju kan därför generera helt 

andra diskurser. 

 

Intervjun genomfördes en måndag morgon, i november 2006, under första lektionstimmen. 

Intervjugruppen bestod av tre pojkar och tre flickor som gick i samma klass och därför kände 

varandra sedan tidigare. Innan intervjun startades informerades ungdomarna om studiens syfte 

och innehåll ytterligare en gång. Intervjun grundades på ett antal huvudfrågor med några 

underliggande stödfrågor (se bilaga 1). Frågorna berörde områden såsom begreppsdefinition 

av svensk och invandrare, kulturell och religiös tillhörighetsroll i synen på vem som är 

invandrare och om dessa begrepp är konstanta. Här följdes de hänvisningar som Jörgensen & 

Phillips (2000) förespråkar, vilket innebär att frågeområdena ska vara så vida att de 

intervjuade själva kan styra vad de vill prata om, och inte känna sig begränsade av 

intervjuaren. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006) beskriver vissa fallgropar vid en intervju 

såsom att ställa flera frågor samtidigt, att ha ledande frågor, ställa frågor som bara kan ge ja 

och nej svar, att lägga egna värderingar i frågorna eller att ställa allt för komplicerade frågor, 

något vi försökt undvika vid genomförandet av intervjun. 
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Diskussionen tilläts flöda ganska fritt under intervjun och vi kom endast med stödfrågor då 

samtalet flöt iväg eller då vi ville få ungdomarna att utveckla sina tankar och funderingar. 

Framförallt var det tre av de sex personerna som ledde diskussionen, men alla medverkade 

fast inte i lika hög grad. Stämningen var avslappnad, kanske beroende på att ungdomarna 

kände varandra sedan tidigare och därmed var bekväma med personerna runt omkring. De 

hade även träffat oss tidigare vid informationen om studiens syfte och då de tillfrågades om 

deras medverkan. Intervjun varade i knappt en timme, och då kändes det som att ämnet var 

uttömt och vi var nöjda med samtalet. 

 

4.4 Kritisk granskning  

Vid intervjuns genomförande framkom det att samtliga sex gymnasieungdomar visade sig 

komma från liknande sociala miljöer, alla ungdomarna bodde i villa i icke invandrartäta 

områden eller i lägenhet i innerstaden, alla föräldrarna var välutbildade och ingen av dem var 

arbetslös. Att alla ungdomarna kom från liknande social status kan givetvis ha påverkat vilka 

diskurser som framkom under intervjun. Om gymnasieungdomarna istället hade bott i mer 

invandrartäta områden eller om ungdomarna själva hade invandrat till Sverige så hade 

diskurserna eventuellt blivit annorlunda konstruerade. Dock anses detta inte vara något som 

påverkar studien negativt då syftet med studien enbart är att undersöka några av de diskurser 

som florerar. Vi är likaså medvetna om att diskurser är föränderliga så även om intervjun 

genomfördes ytterligare en gång med samma personer så är det inte säkert att studien fått ett 

liknande resultat. 

 

Då två av gymnasieungdomarna själva hade en eller två utlandsfödda föräldrar kan detta 

givetvis ha påverkat deras synsätt gällande vem som är invandrare. Eftersom detta framkom 

tidigt i diskussionen kan det eventuellt ha påverkat även de andra ungdomarna i gruppen, att 

bli mer försiktiga i sina uttalanden. Att definitionsfrågan om vem som är invandrare eller 

svensk togs upp så tidigt i samtalet spelade eventuellt även det en roll för hur diskussionen 

fördes. I början av samtalet uppfattades en viss försiktighet och att ungdomarna ville svara 

”rätt” på frågorna, något som försvann efter hand som diskussionen fortlöpte. På grund av 

detta kunde det ha varit lämpligt att knyta an till definitionsfrågan lite senare i samtalet, vilket 

dock inte gjordes. 
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Något som var viktigt för studiens resultat och reabilitet var att så lite som möjligt använda 

sig av egna åsikter och egen förförståelse av omvärlden, vilket vi självklart har försökt att 

följa, samtidigt finns en medvetenhet om att det är svårt att vara helt opartisk och objektiv. En 

fördel i detta fall anser vi har varit att studien genomförts av två personer med olika 

förförståelse, och därigenom med olika uppfattningar och skilda synsätt på omvärlden, vilket 

förhoppningsvis har minimerat eventuella fördomar, då en dialog och diskussion kontinuerligt 

har förts om studiens syfte. 

 

Att intervjun skedde i ett grupprum inom skolans område kan eventuellt ha påverkat 

ungdomarna, det mest optimala skulle kanske ha varit att välja ett ställe utanför skolan 

område som varken gymnasieungdomarna eller intervjuarna hade någon anknytning till. Dock 

tror vi att ungdomarna kände sig relativt bekväma med val av plats, eftersom platsen var 

välbekant för dem sedan tidigare, vilket den inte var för intervjuarna. Att intervjun utfördes av 

två personer anser vi inte bör ha påverkat i nämnvärd grad då gymnasieungdomarna ändå var 

fler till antalet. Inte heller tror vi att användandet av bandspelare påverkade ungdomarna 

negativt eftersom ingen av dem reagerade alls då bandspelaren kom på tal, de verkade snarare 

se det som ett självklart val vid den här sortens intervju. 

 

4.5 Analysstrategier 

I studien används tre huvudstrategier för att analysera det transkriberade materialet, 

begreppen variation, funktion och effekt som alla nämns i Ericssons studie Terapi, 

upplysning, kamp & likhet till varje pris (2006). Första steget är att försöka urskilja vilka 

diskurser eller tolkningsrepertoarer som finns i texten. Genom att titta på hur ungdomarna på 

olika sätt beskriver ett specifikt fenomen eller begrepp ges möjlighet att utläsa vilka olika 

diskurser som florerar. De variationer som kan förekomma i ungdomarnas tal kan ge upphov 

till olika diskurser som eventuellt även motsäger varandra. Dessa motsägelser betraktas dock 

inte som något störande då det inte är individens åsikt som denna studie är ute efter, utan 

snarare vilka diskurser som exponeras i ungdomarnas interaktion med varandra. Vilken 

funktion ungdomarnas uttalanden har, och vad det är som ungdomarna vill uppnå, är nästa 

steg i analysen. Det kan gälla olika tekniker eller strategier för att legitimera eller försvara en 

viss synpunkt. I detta fall är inte syftet med analysen att ta reda på vad gymnasieungdomarna 

verkligen menar eller tycker är rätt eller fel, utan endast vilken funktion deras argument har. 

Som hjälp har följande analysverktyg, som beskrivs mer ingående i kapitel 4.6 använts; 
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kategorikvalificering, föreställning av konsensus, projicering, bemyndigande, extremisering 

och extreme case formulations. Slutligen ställdes frågan om vilken effekt exempelvis 

ungdomarnas framställning av invandrare har i en diskursiv praktik. Här analyseras eventuella 

följder ungdomarnas diskurser kan få eller har. 

 

4.6 Analysverktyg 

För att besvara frågan om vilka kriterier ungdomarna anser ska finnas för att bli uppfattad som 

invandrare eller svensk, användes bland annat strategin kategorikvalificering. Enligt Ericsson 

(2006) så handlar detta begrepp om vilka olika kännetecken som tillskrivs olika grupper i 

samhället. Dessa begrepp ingår oftast omedvetet i vardagligt tal, vilket gör att denna strategi 

fungerar bra då syftet är att urskilja fastställda stereotyper eller grupperingar, som till exempel 

invandrare och svensk (Ericsson, 2006). 

 

Ytterligare en analysteknik som använts, för att bland annat motivera sättet man talar eller 

bemöter andra människor på, är skapande av en föreställning av konsensus. Detta innebär att 

olika personer försvarar det de säger genom att hänvisa till ett medhåll från omgivningen 

(Ericsson, 2006). Ett exempel på detta kan vara då individer förklarar och ursäktar sitt eget 

handlande eller sin egen uppfattning genom att hänvisa till ett samförstånd, en föreställning 

om konsensus mellan individer. Ett liknande användbart verktyg nämns i Jörgensens & 

Phillips bok Diskursanalys (2000). Där beskrivs Billigs teori om projicering, vilken innebär 

att en enskild individ projicerar sina åsikter på andra och därigenom förtränger den egna 

rollen i det hela. Istället tillskrivs allmänheten synpunkten, och den enskilde individen 

behöver därigenom inte stå till svars för sina egna synpunkter. 

 

Bemyndigande är ytterligare en teknik som visats sig användbar i studien. Denna teknik 

innebär att personen i fråga anser sig ha rätt att uttala sig om ämnet genom att hänvisa till sin 

egen erfarenhet eller kunskap (Ericsson 2006). Ett tydligt exempel på detta från vår studie är 

då ungdomarna talar om invandrare utifrån egna erfarenheter, och anser sig ha specifika 

kunskaper om ämnet eftersom de själva upplevt detta på nära håll. Ericsson (2006) beskriver 

även extremisering som innebär att det som beskrivs blir extra tydligt eller framträdande 

genom att det berättas med en målande beskrivning. Till exempel kan starka formuleringar 

och uttryck användas för att förstärka det som sägs. Enligt Jörgensen & Phillips (2000) är 

motsatsen till detta då en persons eller grupps handlande tonas ner och handlandet beskrivs 
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som något allmängiltigt. De kallar detta för extreme case formulations vilket betyder att ord 

såsom, ”det händer alltid” eller ”varje gång” används för att förstärka att det är något som alla 

skulle ha gjort och därför inte är specifikt för gruppen eller individen. 
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5 Resultat och analys 
Detta kapitel redovisar de resultat och de svar som framkommit utifrån studiens 

frågeställningar. Därefter görs en analys av resultaten som följs av en jämförelse av hur 

medierna framställer invandrare (se vidare kapitel 2). Texten är indelad i fem teman utifrån de 

resultat som framkommit. Först behandlas temat individen som svensk eller invandrare, vilket 

följs av invandrare som hot, invandrare som underlägsna och invandrare som mer eller mindre 

accepterade. Slutligen analyseras temat invandrare som kriminella. För att skydda 

ungdomarnas identiteter är namnen i texten fingerade. 

 

5.1 Individen som svensk eller invandrare. 

Den första samtalsfrekvensen handlar om när ungdomarna diskuterar vilka kriterier som ska 

uppfyllas för att räknas som svensk, eller invandrare.  

 

 Lina: Men jag tycker att ... att man fått medborgarskap och att man 
kan svenska att man liksom kan göra sig förstådd... 

 
Här framkommer att grunden till att vara svensk har med medborgarskap och språk att göra, 

vilket de andra ungdomarna höll med om. Diskussionen fortsatte och ungdomarna radade upp 

fler kriterier som de ansåg borde uppfyllas för att räknas som svensk. 

 

 David: Om du har varit medborg ... alltså om du är medborgare i 
Sverige och du kan svenska ... och du liksom känner dig svensk ... 

 
 Erik: Ja, men alltså om man ... om man känner sig svensk ... om man 

liksom ... ja, då tycker jag att man är svensk. 
 
 Lina: Alltså om jag ... exempelvis har ... som jag har tyskt och från 

Saudiarabien tar vi då alltså ... ehh ... och jag visste ju att jag är här 
ifrån men jag tänker fortfarande på Saudiarabien som mitt hem alltså 
... då tycker jag ... då kan man ju inte riktigt presentera sig som en 
svensk ... eller jo du kan ju säga ... men alltså då kanske man inte 
själv känner sig så svensk. 

 

I dessa citat kan utläsas att känslan, att personen i fråga själv känner sig som svensk, spelar en 

viktig roll i tillhörigheten som svensk. Även om jag bor i Sverige, har svenskt medborgarskap, 

pratar flytande svenska och kanske till och med har svenskfödda föräldrar så spelar känslan en 

stor roll. Det du tänker på som ditt hem påverkar vilken nationalitet du bekänner dig till. Detta 
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förstärks i nästa citat där personen pratar om sin pappa som är utlandsfödd, men där han 

tydligt påpekar att han känner sig som svensk. 

 

 David: Men jag känner mig svensk ... fast pappa är ju ... född i 
Danmark. Hela hans släkt är dansk, men han är väldigt 
svenskpatriotisk. 

 

Enligt denna diskussion så skulle Davids pappa räknas som svensk genom att han känner sig 

som svensk, förutsatt att han även har svenskt medborgarskap och kan göra sig förstådd på 

svenska. Här kan ses att David, genom bemyndigande, lägger större tyngd åt sitt uttalande 

genom att han själv har erfarenhet av att känslan att känna sig som svensk är betydelsefull för 

om en person kan kallas för svensk eller inte.  

 

I alla dessa samtalssekvenser framkommer några grundläggande kriterier som ungdomarna 

ställer upp för att identifieras som svensk. Att ha svenskt medborgarskap, att kunna göra sig 

förstådd på svenska och att själv känna sig som svensk är grunden till svenskheten, enligt 

dessa sex gymnasieungdomar. Konsekvensen av denna konstruktion skulle kunna vara att en 

person som har levt i Sverige i många år, har svenskt medborgarskap och talar flytande 

svenska och i övrigt är integrerad i det svenska samhället, ändå inte skulle anses tillhöra 

begreppet svensk, om personen i fråga inte känner sig som svensk, eller inte själv räknar 

Sverige som sitt hemland. Enligt denna definition skulle inte heller utseendet spela någon roll 

för om någon skall räknas som svensk. Ingen av ungdomarna nämner att för att ses som 

svensk så ska man se svensk ut. Vilka som räknas som invandrare blev en omfattande 

diskussion då några i gruppen hade utlandsfödda föräldrar eller släktingar. Begreppet blev 

därför svårt för ungdomarna att definiera eftersom ingen ville riskera att peka ut någon annan 

som icke-svensk, då alla ungdomarna tidigare hade uppgett att de både kände sig som 

svenskar, hade svenskt medborgarskap och pratade svenska flytande, och därigenom 

uppfyllde alla tidigare uppställda kriterier för att anses vara svensk. Definitionen blev därför 

den att om kriterierna för att räknas som svensk inte uppfylls, tillhör personen begreppet 

invandrare. 

 

Den uppfattning som David, Lina och Erik ger uttryck för stämmer inte alls överens med den 

bild medierna ger av vem som uppfattas som invandrare. Enligt dessa tre ungdomar skulle 



Högskolan i Halmstad                                                                              Halmstad 2007-01-02 
Sektionen för lärarutbildningen 
Utbildningsvetenskap 41-60p                                                                              
 

 29 

varken utseende, kultur eller religion spela någon roll. I medierna har detta dock en stor 

betydelse enligt Sandström (2005), vilket beskrivs mer ingående i avsnitt 2.4.  

 

5.2 Invandrare som hot 

När diskussionen kom in på invandrare utkristalliserades en tydlig grupp av invandrare. Bland 

annat så beskrevs denna grupp invandrare som hotfulla och några som de inte skulle vilja 

möta en sen kväll. 

 
 Elin: Alltså det är ju de här som har ciggen bakom örat och typ ... de

 här vad heter det ... slangen som man säger hela tiden och ja och ja 
överhuvud taget lite hotfulla är de ju, jag är rädd. 

 
 Felicia: De som går i väldigt stora gäng typ 
 

 Erik: Och som liksom gärna gör väsen av sig och det är alltid dem 
som bråkar på fester och det är alltid de som... 

 

Här börjar Elin beskriva hur hon upplever vissa invandrare. Detta är något som de andra 

genast hakar på och känner igen sig i. Felicia och Erik vet precis vad Elin menar och 

utvecklar och förstärker det hon vill förmedla. Detta gör de genom att använda sig av extreme 

case formulations med hjälp av uttryck såsom ”alltid” och ”väldigt”, vilket ger tyngd åt deras 

uttalanden (se vidare avsnitt 4.6). Erik hävdar till exempel att det alltid är invandrargruppen 

som bråkar på fester, vilket i sin tur skulle innebära att det aldrig är svenskar som bråkar. Här 

utkristalliseras ett tydligt ”vi och dem” perspektiv och en tydlig kategorikvalificering skapas 

(se vidare avsnitt 2.4 och 4.6). ”Vi” är i detta fall de snälla och beskedliga som utsätts för ett 

utomstående hot från ”de andra”, som är de som är hotfulla och ställer till bråk. 

Konsekvenserna av att generalisera såsom ungdomarna har gjort i ovanstående citat kan bli att 

det skapas ännu större klyftor mellan svenskar och invandrare än vad som idag är fallet. 

Invandrarna ses i detta fall som en homogen grupp där alla uppfattas bete sig på samma sätt 

(se vidare avsnitt 2.2). Felicia, Elin och Erik bortser därmed från att det faktiskt inte finns en 

homogen invandrargrupp utan att alla är olika individer precis såsom svenskarna är. 

 

Dessa tre ungdomars uppfattningar stämmer väl överens med den framställning som medierna 

oftast ger. Att medierna kategoriserar invandrarna som en egen grupp och befäster fördomar 

menar Sandström (2005) är vanligt förekommande. Sandström (2004) menar att svenskar 

lägger över de egenskaper som de inte själva vill ha på invandrarna och därigenom framstår 
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de som ett hot. Detta är precis det som både Elin, Erik och Felicia uttrycker i sina citat, vilket 

dessutom fick medhåll från de övriga tre ungdomarna. Några av de oönskade egenskaper som 

dessa tre tillskriver invandrarna är att de går i stora gäng, är hotfulla och att de alltid slåss, 

egenskaper som ingen vill ha. Sandström (2004) påpekar ytterligare att svenskar framställs 

som goda i medierna, medan invandrarna får den motsatta beskrivningen, något som Eriks 

citat tydligt visar på. Erik menar att det alltid är invandrare som bråkar och antyder därigenom 

att svenskar så gott som alltid är beskedliga och snälla. 

 

5.3 Invandrare som underlägsna 

Ungdomarna kom även in på diskussionen om att en del invandrare behandlas annorlunda 

jämfört med svenskar. Detta är ytterligare ett exempel på att ungdomarna själva skiljer på 

invandrare och svenskar. I nedanstående citat diskuteras skillnaden mellan hur en svensk och 

en invandrare som båda bär slöja behandlas av omgivningen. 

 

Elin: De pratar alltså så ... va till dig på det viset om du liksom om 
du har sån så att man ser bara ögonen eller någonting, då ser de ja 
hon har blå ögon och då blir det liksom okej hon är svensk liksom 
under slöjan och då pratar dem liksom med dig normalt och 
liksom... 
 
Lina: Och sen kan man höra det på rösten också ... 
 
Elin: Ja, exakt till en vanlig kvinna som har slöjan och sådant så 
tänker man oh kan hon svenska och då pratar man sakta och lugnt 
och liksom ah mm och liksom förtydligar vartenda ord bara för att 
de ska vara lätt för dem att förstå. Och det är egentligen inte för att 
vara elak utan det är liksom bara för att ... för att det är så att vissa 
kan inte svenska. 

 

Här beskriver Elin och Lina att en invandrare och en svensk behandlas olika av omgivningen, 

enbart beroende på utseende. Det antas att en person med ett annorlunda utseende inte kan 

svenska och därför behandlas de underlägset genom att i ett samtal med dem förenkla och 

förtydliga allt som sägs. När Elin nämner att omgivningen pratar sakta och lugnt till en kvinna 

med slöja nämner hon ordet vanlig kvinna med slöja, med vanlig syftar hon här på en 

invandrarkvinna. En svensk kvinna med slöja är därmed inte det vanliga. Elin påpekar också 

att då hon pratar sakta, lugnt och tydligt så gör hon inte detta för att vara elak utan snarare för 

att vara snäll och hjälpsam. Genom att förklara och ursäkta sig för sitt beteende så är hon 
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medveten om att detta beteende annars kan uppfattas som stötande och kränkande. Elin skapar 

här en föreställning om konsensus, då hon försöker få oss att förstå att hennes beteende inte är 

något avvikande utan precis vad många andra skulle ha gjort i en liknande situation, hennes 

sätt att agera ingår i ett samtycke mellan individer (se vidare avsnitt 4.6). Genom att på detta 

sätt särbehandla och ha förutbestämda uppfattningar så försvåras också inträdet i det svenska 

samhället för invandrarna. Eftersom invandrarna inte behandlas och bemöts som svenskar så 

skapas därför även svårigheter med att få en känsla av att vara svensk. 

 

Dessa uttalanden pekar på att både Elin och Lina ser skillnader i hur de behandlar invandrare 

kontra svenskar. Att invandrare och svenskar behandlas olika är något som även framkommer 

i vår forskningsstudie om mediernas bild av invandrare. Bland annat anser Beckman (2003) 

att det i medierna finns en tydlig skillnad i framställning och att de därigenom skiljer ut 

invandrare från svenskar. Svenskheten ställs ideligen mot det utländska i mediernas 

framställning enligt Quick Response (2002), något som därigenom befäster olikheter. 

Beckman (2003) menar att medierna helt enkelt utesluter invandrarnas egna åsikter och 

istället utgår helt ifrån ett svenskt perspektiv, något som kan uppfattas som kränkande för 

invandrargruppen. De får ingen chans att göra sig hörda, medierna behandlar därmed 

invandrarna som underlägsna genom att inte ta reda på vad de själva har för synpunkter (se 

vidare i avsnitt 2.4). 

 

5.4 Invandrare som mer eller mindre accepterade 

Diskussionerna om vilka invandrare som var mest accepterade och varför upptog en stor del 

av intervjun. Alla sex ungdomar var engagerade och delaktiga i samtalet om vad som 

eventuellt skiljer olika invandrargrupper åt. Tidigare i avsnitt 5.2, diskuterades att invandrare 

ofta ses som en homogen grupp gällande brott och hot. I nedanstående citat diskuteras dock 

olika invandrargruppers acceptans i det svenska samhället, ett område där invandrare, till 

skillnad mot vad som tidigare nämnts, inte betecknas som en homogen grupp. 

 

 Elin: Arabiska invandrare är mindre accepterade. 
 
 Lina: Afrikanska är liksom mer accepterade det är ... jag tror inte vi    
 har lika många från Afrika. 

 

Diskussionen kom sedan in på invandrare från Danmark. 
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Felicia: Ja... för Danmark är ju nästan lika... 
 
Erik: Ja, det är liksom nordiskt... vi har liksom samma... samma... 
alltså vi har samma kultur... vi har ungefär samma religion... 
 
Felicia: Vi ser likadana ut...  
 
Erik: Ja, vi är liksom lika dem. 
 
David: Och därför blir det liksom ingenting mer än att de bor i ett 
annat land. Men liksom Jugoslavien... dem har en helt annan 
religion, dem har helt... en helt annan kultur... de ser helt olika ut än 
vad vi gör. Så det blir liksom mycket större skillnad. 

 

I de ovanstående citaten märks en tydlig skillnad gällande acceptans hos olika grupper av 

invandrare. De som är mest accepterade är i detta fall danskar, minst acceptans har invandrare 

från arabiska länder. Här kan utläsas att kultur och religion har stor betydelse för acceptansen. 

Ju större kulturell och religiös skillnad, desto svårare för invandrarna att bli accepterade i det 

svenska samhället (se avsnitt 2.5 och 2.6). Både Erik och Felicia använder dessutom ordet 

”vi” i samband med att de talar om både svenskar och danskar, medan David använder ordet 

”dem” då han pratar om invandrare med en annan kultur och religion. Genom att ungdomarna 

använder sig av orden ”vi” då de talar om danskar och ordet ”dem” i samband med invandrare 

från före detta Jugoslavien, märks tydligt att de känner en närmre samhörighet med danskar 

än med Jugoslaver. I detta fall använder sig ungdomarna av det som kallas för 

kategorikvalificering, där danskar och svenskar tillhör kategorin ”vi” medan invandrare från 

det forna Jugoslavien hamnar i kategorin ”dem” (se vidare avsnitt 4.6). Både David, Erik och 

Felicia förklarar därmed att kultur, religion och utseende spelar en viktig roll för vilka 

invandrargrupper de själva känner samhörighet med. 

 

Erik påpekar väldigt starkt samhörigheten med de nordiska invandrarna med hjälp av ordet 

”samma”. I hans citat förekommer ordet ”samma” hela fyra gånger i en mening, vilket tydligt 

visar på en förstärkning av vår samhörighet. David å sin sida använder istället orden ”helt 

annan” och ”helt olika” för att visa på de stora skillnader som han anser finns mellan svenskar 

och invandrare från före detta Jugoslavien. Om David inte hade använt ordet ”helt” skulle 

innebörden i hans uttalande ha blivit mindre drastisk, vilket inte hade uteslutit att det hade 

kunnat finnas vissa likheter mellan svenskarna och jugoslaverna. Nu tillhör jugoslaverna 



Högskolan i Halmstad                                                                              Halmstad 2007-01-02 
Sektionen för lärarutbildningen 
Utbildningsvetenskap 41-60p                                                                              
 

 33 

istället en helt annan religion, en helt annan kultur och de ser dessutom helt olika ut vilket 

därmed utesluter några som helst likheter. Erik och David använder sig här av en 

extremisering, då de använder sig av speciella ord för att förstärka eller tydliggöra deras 

uttalanden (se vidare avsnitt 4.6). En viktig konsekvens kan bli att en person, vars familj har 

bott i Sverige i flera generationer, och som är väl integrerad i det svenska samhället, ändå kan 

komma att betraktas och bemötas som invandrare enbart på grund av utseende. Ytterligare en 

konsekvens kan vara att vissa invandrargrupper blir dömda på förhand, det spelar ingen roll 

hur individen i fråga är, kommer de från ett kulturellt och religiöst annorlunda land får de 

genast svårigheter med att bli accepterade av svenskar. 

 

Ovanstående argument visar på stora likheter med mediernas bild av acceptansen av olika 

invandrargrupper. Sandström (2005) menar att medierna gör stor skillnad på invandrare som 

har en annorlunda kulturell och religiös tillhörighet jämfört med den svenska och de 

invandrare som kommer från mer likvärdiga kulturella och religiösa betingelser. De 

invandrare som kommer ifrån de svenska grannländerna och norra Europa är därmed mer 

accepterade än invandrare från mer avlägsna länder som till exempel de muslimska länderna. 

David nämner i ovanstående citat att utseendet spelar en stor roll för acceptansen, vilket även 

Rahimi (2006) menar stämmer in med mediernas framställning. Rahimi (2006) skriver att 

begreppet invandrare används då medierna vill beskriva ”svarta och färgade” och då i första 

hand muslimer. Även Hvitfelt (1998) belyser detta problem, författaren menar att en 

invandrare som tillhör en religion eller kultur som inte i större grad skiljer sig från den 

svenska inte heller drabbas av mediernas negativa framställning, vilket invandrare från länder 

med annan kultur och religion däremot gör. 

 

Ytterligare en orsak som kom fram i intervjun med ungdomarna var att det finns andra skäl än 

rent kulturella och religiösa till att acceptansen är olika för olika invandrargrupper.  

 

Sebastian: Alltså jag tror att folk tror att det är mycket mer ... eller 
mindre ställt i Afrika att de har det mycket sämre att de, jag att de är 
fattigare och att de har ...  

 

I Sebastians citat framkommer en tendens till att det är synd om invandrare från Afrika. 

Anledningen till att det är synd om just afrikanska invandrare skulle enligt citatet vara att folk 

i allmänhet tror att afrikaner både är fattiga och har det allmänt mycket sämre än vad andra 
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invandrargrupper tros ha. På grund av denna uppfattning är det accepterat att komma till 

Sverige. Sebastian citat är ett tydligt exempel på Billigs teori om projicering (se kapitel 4.4). 

Sebastian tillskriver allmänheten åsikten genom att säga ”jag tror att folk tror” och slipper 

därmed själv ansvara för åsikten. Sebastians uttalande skulle kunna få konsekvensen att han i 

mötet med en invandrare från exempelvis Somalia kontra en från Irak, där båda två kan ha 

liknande upplevelser och förhållanden bakom sig, behandlar dessa personer olika. 

 

Sebastians uttalande om afrikaner är något som inte alls stämmer överens med hur Sandström 

(2005) menar att medierna framställer denna invandrargrupp. Sandström (2005) hävdar att 

afrikaner tillhör en lika avvikande grupp som de från muslimska kulturer, och Sebastians 

uppfattning om att afrikaner skulle vara mer accepterade på grund av att de är fattigare, är 

ingenting som märks i mediernas framställning. 

 

Rädsla för det som är okänt visar sig vara ett annat skäl till vilka invandrargrupper som är mer 

eller mindre accepterade. 

 

Elin: Men man kan också säga det att de flesta har ju varit på den 
Afrikanska kontinenten men det är väldigt få som har, som har varit 
i Mellanöstern alltså det är ju inte tillåtet att komma till 
Saudiarabien eller något sådant om man inte ska jobba där. Du 
kommer inte dit som turist, det gör du inte. Det är liksom då blir det 
mer okänt och vi tycker mindre om det. 
 

Elins citat visar på att rädslan för det okända kan ha en betydande roll i hur olika 

invandrargrupper bemöts och uppfattas. Enligt Elin så är därför invandrare från Mellanöstern 

mindre accepterade eftersom så få svenskar har besökt länderna i Mellanöstern och därför 

finns det en okunskap som gör att vi accepterar dessa invandrare mindre än andra grupper. 

Citaten visar även på att Elin förstärker uttalandet genom att använda orden ”de flesta” och 

”väldigt få”. De här uttrycken ger Elins åsikt validitet genom att det inte endast skulle vara 

hon som besökt den Afrikanska kontinenten utan istället har de flesta gjort det. 

Trovärdigheten för Elins teori hade minskat betydligt om hon istället valt att enbart prata 

utifrån sina egna erfarenheter. Detsamma gäller uttrycket då hon nämner att väldigt få har 

besökt Mellanöstern, hade hon istället hänvisat till sig själv hade hennes uttalande minskat i 

vikt. Liksom Sebastian, i tidigare citat, så använder Elin teorin om projicering, de tillskriver 

sina egna uppfattningar på allmänheten genom att använda ordet ”vi” istället för ”jag” (se 
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vidare avsnitt 4.6). Konsekvensen av detta blir att Elin inte uppfattas som mindre 

accepterande, vilket annars skulle ha blivit fallet. Något som alla i vårt samhälle tycker 

likadant om, blir automatiskt mer accepterat än om enskilda individer själva uttrycker åsikten. 

Genom att stänga ute det som är okänt eller mindre tryggt bibehålls barriärerna mellan olika 

grupper i det svenska samhället. Fördomarna förstärks eftersom rädslan hindrar förnyad 

kunskap och därigenom försvåras integrationen i samhället. 

 

Hvitfelts (1998) påpekar att mediernas framställning om islam oftast är den enda erfarenheten 

svenskar har av islam som religion, att knappast några svenskar har direkta personliga 

erfarenheter av religionen. Därigenom påverkas troligtvis svenskarnas syn på denna 

invandrargrupp av den framställning medierna ger. Då medierna oftast är den enda 

referenspunkten för svenskarna till islam, spelar mediernas syn en viktig roll i vilken 

uppfattning svenskarna får av invandrare från muslimska länder. För att ändra uppfattning 

krävs egna positiva erfarenheter, vilket enligt ovanstående oftast saknas.  

 

5.5 Invandrare som kriminella  

Samtalet kom så småningom in på diskussioner huruvida invandrare är mer kriminella än 

svenskar. I följande citat pratar Sebastian om hur han tänker när en invandrare har begått ett 

brott. 

 

Sebastian: Jag tror att man nog att ... att dem liksom har gjort så 
mycket ändå, liksom att de liksom redan är kriminella. 
 

Härefter kontrar Felicia och Elin med hur de resonerar när en svensk har begått samma typ av 

brott. 

 
Felicia: Jag vet inte det känns ... som det är lättare, okej de är svensk 
okej då liksom för den här gången det är liksom ja det känns bara så.  
 
Elin: Ja men ... så är det ju också när det inte är särskilt stora brott, 
klotter eller någonting, om det är några svenska så alltså riktigt 
svenska som verkligen ser svenska ut och har svenska föräldrar och 
allting som gör detta då får de kanske bara ett tusen kronor i böter.  
 
Felicia: Eller att de ska tvätta bort det ... 
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I första citatet framkommer att Sebastian tydligt kategoriserar invandrare som presumtiva 

brottslingar. Hans uppfattning är att invandrare till stor del är kriminella och begår mycket 

brott. Sebastian skiljer här på svenskar och invandrare och förstärker ett ”vi och dem” 

perspektiv, vilket även Felicia gör genom sitt citat. Felicia menar att det inte är lika allvarligt 

då en svensk begår ett brott, det känns inte lika kriminellt. När Felicia i sitt citat säger ”liksom 

för den här gången” så går det att utläsa att brottet begicks vid ett enstaka tillfälle och som 

troligtvis inte kommer att upprepas. Genom att använda detta uttryck så använder Felicia det 

som Jörgensen & Phillips (2000) menar är motsatsen till extremisering, teorin innebär att en 

individ genom sitt uttalande tonar ner handlandet hos en viss grupp, i detta fall svenskarnas, 

och menar att handlandet är något allmänt accepterat eller allmängiltigt (se vidare avsnitt 4.6). 

I Elins citat kan ses att hon anser att svenskar får förhållandevis låga straff, jämfört med om 

en invandrare hade begått samma brott. Genom att hon använder ordet ”bara” så förstärker 

hon uppfattningen om att straffet är verkligt lågt i förhållande till brottets karaktär. 

Konsekvensen av Sebastian och Felicias synpunkter skulle då kunna bli att invandrare blir 

dömda redan innan ett brott har begåtts, och att svenskars brott istället tonas ned och ges en 

större tolerans. 

 

Brune (1998) och Beckman (2003) påpekar att medierna främst framställer invandrare i 

samband med brott och andra negativa händelser. Brune (2004) menar vidare att 

invandrarkillar ofta förknippas med brott som de redan har begått eller som de förväntas begå, 

vilket stämmer väl in på Sebastians uttalande om att han anser att invandrarna sedan tidigare 

är kriminella. Att medierna rapporterar olika vad gäller invandrare och svenskar menar Quick 

Response (2002) är vanligt. Quick Response menar att det brott som begås av svenskar 

förklaras i medierna bero på ungdomligt oförstånd, samtidigt som de brott som begås av 

invandrare oftast förklaras av deras utländska bakgrund och kultur. På grund av denna 

framställning ses inte brott begångna av svenskar som lika allvarliga som de brott som begåtts 

av invandrare. Felicias och Elins diskussion tyder på en liknande bild som den som kan ses i 

medierna.  
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6 Reflektion och slutdiskussion 
I detta kapitel dras egna slutsatser utifrån det resultat som framkommit i studien. Därefter 

kopplas dessa slutsatser till skolans värld och på vilket sätt studiens resultat berör skolan och 

de människor som arbetar där. Kapitlet avslutas med tänkbar vidare forskning och en kritisk 

granskning av arbetet. 

 

I samband med att samtalet under gruppintervjun berörde vilka kriterier ungdomarna ansåg 

skulle uppfyllas för att personen i fråga skulle kunna räkna sig som svensk, så nämndes att 

individen då skulle ha ett svenskt medborgarskap, skulle kunna göra sig förstådd på svenska 

och även skulle känna sig som svensk. Då dessa kriterier inte uppfylldes räknades personen 

som invandrare. Eftersom utseendet spelar en viktig roll då medierna framställer invandrare, 

antog vi att utseendet var något som även ungdomarna skulle nämna, kanske inte som ett 

kriterium utan snarare som en viktig aspekt för vem som uppfattas som invandrare. Detta 

nämndes dock inte vilket innebär att om medierna istället hade anammat dessa sex 

gymnasieungdomars kriterier för vem som är invandrare, så skulle troligtvis många 

invandrare få lättare att bli accepterade i det svenska samhället. Vi tror att en hel del 

invandrare uppfyller kriterierna för att räknas som svensk, men på grund av till exempel en 

annan hudfärg, så hindras personen från att bli behandlad som svensk. 

 

Ungdomarna nämnde att vissa invandrargrupper upplevdes som hotfulla något som även vår 

tidigare forskning om mediernas framställning av invandrare visar på. Genom att generalisera 

och bibehålla fördomar om att alla invandrare är hotfulla, bråkar och håller ihop i stora gäng 

så skapas en rädsla vilket därigenom kan leda till att många svenskar inte vågar närma sig 

invandrargrupperna. Följderna av en ökad distans kan bli att klyftorna mellan svenskar och 

invandrare byggs på istället för att minska vilket vore det optimala för samhällsutvecklingen. 

Vi anser att rädslan för det okända alltid har funnits och att det viktiga är att försöka 

överbrygga klyftorna och därigenom minska rädslan. Det kända är sällan skrämmande 

eftersom det då skapas en förståelse och en acceptans. Att invandrare grupperar sig är enligt 

vår mening inte konstigare än att svenskar söker upp varandra vid utlandsvistelser.  

 

Att invandrare behandlas som underlägsna visade sig vara en gemensam nämnare hos dessa 

sex gymnasieungdomar och den bild som medierna ger. Att redan före ett eventuellt möte anta 

att en invandrare inte kan det svenska språket och därigenom har mindre kunskaper än 
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svenskarna, är ett farligt antagande att göra. Att på förhand döma en person för dess utseende 

eller för klädselns skull anser vi beror på ren okunskap. Personen i fråga kan vara uppväxt i 

Sverige, ha svenska som modersmål och vara både välutbildad och kunnig, och att då bli 

dömd på grund av sitt utseende är därför inte rättvist. Detta är ju något som ingen individ 

skulle vilja bli utsatt för. Mediernas sätt att utesluta och inte ta hänsyn till invandrarnas egna 

åsikter spelar enligt oss en stor roll i hur svenskarnas inställning till och uppfattning av 

invandrare ser ut. Om invandrarnas åsikter och funderingar gällande vardagliga händelser i 

samhället, i större grad fått framkomma i medierna, tror vi, att inställningen om invandrarnas 

ansedda underlägsenhet skulle kunna förändras. 

 

Ungdomarnas acceptans för olika invandrargrupper visade sig ha flera likheter med mediernas 

framställning. Dock märktes det en viss skillnad dem emellan i acceptansen för afrikanska 

invandrare. Medierna framställde både afrikaner och invandrare från de arabiska länderna på 

ett likvärdigt sätt medan ungdomarna menade att det fanns en skillnad. Enligt 

gymnasieungdomarna var invandrare från Afrika mer accepterade än de ifrån exempelvis Iran 

och Irak. Bland annat så nämnde Sebastian att afrikaner var mer accepterade eftersom de kom 

från ett fattigt land, det var alltså synd om dessa invandrare. Ungdomarnas synpunkter speglar 

en mer nyanserad bild jämfört med mediernas framställning, enligt vår uppfattning. Att 

Sebastians uppfattning kan hänga samman med den bild medierna ger av de båda 

invandrargruppernas hemländer, anser vi är ganska uppenbart. Afrika förknippas ofta i 

medierna med svältkatastrofer och bilder på svältande barn, medan exempelvis Irak framställs 

som ett land i ständigt krig. Trots att båda områdena har sin del av både svält och krig så 

väljer medierna att fokusera på vissa delar, vilket vi tror kan vara en orsak till ungdomarnas 

mer nyanserade bild. 

 

Då det gäller kulturella och religiösa skillnader fanns det stora likheter mellan 

gymnasieungdomarnas åsikter och den bild medierna förmedlar. Det visade sig att invandrare 

med mer likvärdiga kulturella och religiösa tillhörigheter, jämfört med den svenska, är mer 

accepterade. Denna acceptans tror vi hänger samman med rädslan för det okända, det vill säga 

det vi inte känner till är vi också mer skeptiska inför. Att behandlingen skiljer sig åt för olika 

invandrargrupper anser vi är oacceptabelt, varför ska en invandrare från exempelvis 

Storbritannien kunna bli accepterad endast på grund av ursprungsland och kultur och inte 

beroende på viljan till integration? Alla invandrare bör, enligt vår uppfattning, ha rätt till 
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samma behandling och förutsättningar, vilket inte nu är fallet, varken i medierna eller i det 

svenska samhället i övrigt. 

 

Utseendet spelar en viktig roll för acceptansen, både enligt de sex gymnasieungdomarna och i 

mediernas framställning. Vi upptäckte här att ungdomarna skiljde på kriterierna till att vara 

invandrare och behandlingen av dessa. Enligt deras kriterier så kan en individ räknas som 

svensk, men på grund av sitt utseende ändå inte behandlas som svensk utan som invandrare. I 

och med denna uppfattning så kan en person med ett, jämfört med det svenska, annorlunda 

utseende aldrig bli behandlad som en svensk, även om individen betecknas som svensk enligt 

ungdomarnas kriterier. Enligt ungdomarna var ett viktigt kriterium för att räknas som svensk 

att individen i fråga själv kände sig som svensk, vilket senare motbevisades då det framkom 

att utseendet och därigenom bemötandet spelar en mycket större och viktigare roll. Vi 

uppfattar detta som tragiskt, då det innebär att för vissa personer är det helt enkelt omöjligt att 

bli betraktad som svensk. Hur man som individ blir bemött påverkar ju även individens 

självuppfattning, genom att bemötas som invandrare kan det därför bli svårt att även känna sig 

som svensk.  

 

Även gällande invandrares kriminalitet var beröringspunkterna många mellan 

gymnasieungdomarna och den bild som medierna skapar. Den framställning som 

presenterades visade att invandrare betecknas som presumtiva brottslingar som begår fler och 

allvarligare brott än svenskar. Om denna uppfattning och framställning stämmer överens med 

verkligheten kan inte vi säga något om, men om så inte är fallet och det ändå är den bild som 

är allmänt accepterad kan detta enligt vår uppfattning få allvarliga konsekvenser. Följderna 

kan då bli att invandrare döms hårdare och för brott som de ej har begått, enbart utifrån 

förutfattade meningar. Även om dessa följder inte når det juridiska systemet så kan en individ 

bli dömd av omgivningen och samhället och få en kriminell stämpel som han eller hon inte 

förtjänar. 

 

6.1 Skolrelevans 

Eftersom skolan i sitt uppdrag har att bekämpa all sorts främlingsfientlighet och intolerans 

och verka för alla människors lika värde ( Skolverket, 2006) är denna studie, där några av de 

diskurser tydliggörs vilka florerar bland sex av dagens elever inom den svenska 

gymnasieskolan, av största vikt för alla som arbetar inom skolan eller med barn och ungdomar 
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på annat sätt. Att på detta sätt synliggöra de ”sanningar” som kan förekomma bland skolans 

elever kan ge oss viktiga kunskaper i arbetet med att förebygga främlingsfientlighet och 

minskad tolerans. Likaså krävs all den kunskap som går att uppbringa om var i problemen 

ligger för att inom skolans uppdrag kunna problematisera och ifrågasätta de ibland självklara 

”sanningarna” och för att därigenom, på ett både bestående och fungerande sätt, kunna verka 

för en skola och ett samhälle som är till för alla. 

 

6.2 Vidare forskning 

Under arbetets gång har en mängd forskningsstudier fångat vårt intresse, vilka berört om och 

hur medier kan påverka individers uppfattningar. Eftersom vår studie har uppdagat ett flertal 

likheter mellan mediers framställning av invandrare och sex svenska ungdomars syn, skulle 

det därigenom vara intressant att fördjupa kunskaperna i vilken roll medierna har i ungdomars 

uppfattningar. 
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Bilaga 1.  
Frågor till gruppintervju 

 

Öppningsfrågor 

Namn, ålder, bostadsområde, typ av bostad, föräldrars yrke etc. 

Umgås ni själva eller er familj med några invandrare? Om inte, varför? 

Vilka umgås ni med på fritiden? Vilket land kommer de ifrån? 

 

Begreppsdefinition  

Vem anser ni är svensk? 

Vem anser ni är invandrare? 

Kan dessa begrepp ändras eller är de konstanta? Är till exempel Henke Larsson eller Zlatan 

invandrare? 

 

Svenskar och invandrare i medier 

Hur tycker ni svenskar framställs i medierna? Till exempel i TV, radio, Internet, tidningar. 

Hur tycker ni invandrare framställs i medierna? 

Om de framställs olika, vad kan det i så fall bero på? 

 

Kulturell och religiös tillhörighet 

Spelar den kulturella tillhörigheten någon roll i synen på vem som är invandrare? Är till 

exempel en norrman lika mycket invandrare som en som kommer ifrån Irak? 

Spelar den religiösa tillhörigheten någon roll i synen på vem som är invandrare? 

Om jag konverterar till exempelvis Islam, är jag fortfarande svensk då? 

Kommer jag fortfarande att bemötas som svensk? 
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