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Förord 
Uppsatsen ”Det här är sanningen, Sverige!” påbörjades 1998. Jag var 25 år gammal 

och mitt uppe i ett eget identitetsarbete. Internet var också i sin startfas och på väg att 

slå igenom. Jag skulle undersöka ett ämne och beskriva en situation som jag relaterade 

starkt till. Den relationen bidrog till att uppsatsen skrevs i omgångar under flera år och 

att den växte i omfång under tiden som jag skrev. Jag kände starkt för det och ville 

förstå identitetsprocessen som de här flickorna, och indirekt jag själv, genomgick. Jag 

skrev uppsatsen under flera år. Inledning, bakgrund och metod skrev jag 1998 när jag 

påbörjade uppsatsen, Teoriavsnittet skrev jag i två omgångar, år 2004 och 2010. 

Intervjuerna genomfördes 2010 och säcken syddes ihop med analys och resultat år 

2015. Dessa år kan den uppmärksamme läsaren ”se” i avsnitten. Jag har dock gått 

igenom uppsatsen och uppdaterat den under juni 2015. Dock är min bedömning att det 

resultat som jag kommer fram till och den situation som flickor med annan kulturell och 

etnisk bakgrund befinner sig i fortfarande stämmer överens med dagens situation. Men 

jag är också medveten om att forskningen på området kan ha utvecklats.  

 Jag vill tacka min handledare Eva Åsén Ekstrand som har haft tålamod att finnas 

där under resans gång. Den här uppsatsen har blivit mitt livsprojekt och gett mig insikt i 

hur det är i relationen mellan medier och unga flickor med annan bakgrund. Jag är glad  

att uppsatsen äntligen är klar och att jag genom den kan öka medvetenheten ämnet.  

 Jag vill också tacka mina opponenter Jesper Törnlund och Tobias Bokström samt 

min examinator Anna Edin	  och	  återigen	  Eva	  Åsén	  Ekstrand	  för	  deras	  värdefulla	  

synpunkter	  på	  uppsatsen.	  Med	  deras	  input	  har	  den	  blivit	  bättre.	  Tack	  också	  till	  min	  

familj	  som	  har	  varit	  ett	  stort	  stöd	  på	  vägen.	  	  

	  

Stort	  tack	  alla!	  	  

	  

Nina	  Gergi	  

Uppsatsförfattare	  	  	  

Sollentuna	  den	  5	  juni	  2015	  
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Abstract	  
Titel: ”Här är sanningen Sverige!” – Unga flickor med annan etnisk och kulturell bakgrund och 

deras relation till medier i identitetsskapandet 

Författare: Nina Gergi  

Handledare: Eva Åsén Ekstrand 

Nyckelord: Identitet, identitetsskapande, flickor, genus, medier, relation, etnicitet, kultur, 

självuppfattning, syriansk-ortodoxa, kurder, ungdomar, unga, medieinnehåll, medieanvändning, 

mediepåverkan. 

 

 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att belysa relationen mellan flickor med annan etnisk och 

kulturell bakgrund och medier. Målet med uppsatsen är att öka medvetenheten om 

flickornas bakgrundshistoria, det nuvarande levnadssättet och den framtida självbilden i 

relation till medierna och identitetsaspekten.  

 

Frågeställningar 

Den övergripande frågeställningen i den här uppsatsen är:  

 

Hur ser relationen ut mellan medier och flickor med annan etnisk och kulturell 

bakgrund? 

 

För att besvara huvudfrågan delade jag in frågeställningen i tre delfrågor.  

• Vilken roll anser flickorna att medierna har när de formar sin identitet?   

• Hur värderar flickorna mediernas beskrivning av deras nuvarande levnadsvillkor 

och deras bakgrundshistoria? Förstärker eller försvagar medierna bilden av deras 

liv? 

• Vilken betydelse anser flickorna att medierna har för deras självuppfattning, dvs. 

hur de förstår sin nuvarande situation och sin framtida möjlighet i Sverige? 
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Metod 

Studien är kvalitativ och baserar sig på djupintervjuer med sex flickor – tre flickor från 

den syriansk-ortodoxa folkgruppen samt tre flickor från den kurdiska folkgruppen, i 

åldrarna 20–25 år. Med identitet avses inte religiös identitet. Flickorna som intervjuas 

har därför både kristen och muslimsk religiös bakgrund. Deras ursprung finns också i 

folkgrupper vars likheter är att de inte har en egen stat eller nation.  

 

Slutsats 

Relationen mellan medier och flickor med annan etnisk och kulturell bakgrund är 

komplex, precis som människors identitetsskapande också är. För flickorna som lever i 

det svenska samhället och samtidigt med en annan etnisk och kulturell bakgrund i 

hemmet blir bilden mer komplex – de lever med dubbla biografiska berättelser. När 

flickorna ovanpå det upplever att den bild som medierna ger av deras situation är 

missvisande, och i det närmaste obefintlig, blir bilden ännu mer komplex. Jag använder 

ordet dubbelt för att beskriva komplexiteten i flickornas identitetsskapande: dubbel 

utsatthet, dubbel uteslutning och dubbelt negativt kapital. 

 Min analys visar att medierna i Sverige inte ger flickor med annan etnisk och 

kulturell bakgrund verktygen som de behöver för att utveckla sina identiteter. Medierna 

bidrar till att cementera en felaktig bild av flickorna, göra dem till offer eller rentav 

osynliggöra dem. Den roll som medierna spelar i flickornas liv är hämmande och de får 

arbeta aktivt för att förändra bilden som skapas i medierna.  

 Flickorna använder inte medier i någon större utsträckning. De anser inte att 

traditionella medier hjälper dem att forma deras framtid i Sverige. Däremot inspirerar 

internet flickorna att bygga en fiktiv värld där de får utrymme att förhandla innebörden 

av sin kulturella identitet och få en förståelse för sitt komplexa identitetsarbete.  
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Sammanfattning 
Den här uppsatsen har en bakgrund i min egen uppväxt. Jag är född i Libanon och har 

vuxit upp i Sverige. Under åren har jag haft funderingar kring hur medier har bidragit 

till att jag är den jag är i dag. Har medierna påverkat den position i samhället som jag 

har i dag, eller på annat sätt påverkat min självuppfattning?  

Den övergripande frågeställningen i uppsatsen är därför följande.  

 
Hur ser relationen ut mellan medier och flickor med annan etnisk och kulturell 
bakgrund? 
 

För att besvara huvudfrågan delade jag in den i ytterligare tre delfrågor. Tillsammans 

kom de att utgöra svaret för min problemformulering.  

 

• Vilken roll anser flickorna att medierna har när de formar sin identitet?   

• Hur värderar flickorna mediernas beskrivning av deras nuvarande levnadsvillkor 

och deras bakgrundshistoria? Förstärker eller försvagar medierna bilden av deras 

liv? 

• Vilken betydelse anser flickorna att medierna har för deras självuppfattning, dvs. 

hur de förstår sin nuvarande situation och sin framtida möjlighet i Sverige? 

 

Grundperspektivet för relationen är identitet.   

 Målet i uppsatsen har varit att ge en bild av ungdomarnas bakgrundshistoria, det 

nuvarande levnadssättet och den framtida självbilden i relation till medierna och 

identitetsaspekten.  
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Avgränsningar 

Inom ramen för en c-uppsats har jag gjort flera avgränsningar.  

 Med identitet menas etnisk, kulturell, personlig och social identitet, dock inte 

religiös identitet. Respondenterna har därför både kristen och muslimsk religiös 

bakgrund.  

 Respondenterna har sitt ursprung i syriansk-ortodoxa respektive kurdiska 

folkgruppen. Två folkgrupper vars likheter är att de inte har en egen stat eller nation. De 

kommer därför från olika länder i mellanöstern, utan koppling till ett eget land.  

 Studien är kvalitativ och baserar sig på djupintervjuer med sex flickor – tre flickor 

från den syriansk-ortodoxa folkgruppen i åldern 22, 22 och 23 år och tre flickor från den 

kurdiska folkgruppen i åldern 21, 21 och 25 år. 

 Jag har valt att ytterligare avgränsa undersökningen till att endast omfatta flickor i 

åldern 20–25, dvs. under åren när identitetsprocessen är under utveckling.  

  Orsaken till att jag har valt att fokusera på flickor är för att flickor med annan 

etnisk och kulturell bakgrund är en ”osynlig” grupp och har andra levnadsvillkor än 

pojkar från samma bakgrund. Detta framkommer tydligt i resultatdelen. Samtidigt spelar 

medierna en stor roll i hur kvinnlighet och manlighet konstrueras.  

 Det finns samtidigt väldigt lite forskning om hur mediernas bild av etnicitet och 

genus påverkar ungdomar med annan bakgrund, framför allt flickor. Ur genusperspektiv 

är det därför intressant att lyfta just flickornas berättelser.   

 Uppsatsen ämnar inte till att generalisera eller omfatta alla flickor med annan etnisk 

eller kulturell bakgrund i åldern 20–25 år. Undersökningen grundar sig endast på 

respondenternas egna livsvillkor och syn på sin identitet.  

Dubbelt av allt 

Min analys visar att medierna i Sverige inte ger flickor med annan etnisk och kulturell 

bakgrund verktygen som de behöver för att utveckla sina identiteter. 

 Medierna bidrar till att cementera en felaktig bild av flickorna, göra dem till offer 

eller rentav osynliggöra dem. Den roll som medierna spelar i flickornas liv är 

hämmande och de får arbeta aktivt för att förändra bilden som skapas i medierna. 
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Flickorna får hela tiden bearbeta de förutfattade meningar som medierna skapar till 

omgivningen.  

 När flickorna lever i två olika miljöer – hemmiljön präglad av den egna kulturen 

och den svenska miljön utanför hemmet – står de med fötterna på två olika platser. 

Flickorna lever i dubbla miljöer. Jag använder ordet dubbelt för att beskriva 

komplexiteten i deras identitetsskapande: dubbel utsatthet, dubbel uteslutning och 

dubbelt negativt kapital.   

 Dubbel utsatthet finns både på det personliga och det offentliga planet. På det 

personliga planet innebär det att flickorna uppfostras ”hårdare” än exempelvis sina 

bröder i hemmet. Samtidigt fokuserar medierna i det offentliga rummet på ”de stökiga 

invandrarkillarna” och fokuserar på hedersmord när man talar om flickor med annan 

etnisk och kulturell bakgrund. De osynliggörs i medierna, vilket försvagar deras 

självuppfattning.  

 Dubbel uteslutning är också något som medierna bidrar till. Flickorna utesluts när 

fokus i medierna enbart är på invandrarkillar. De utesluts också i samhället när den bild 

som medierna visar är felaktig och stereotyp och kan uppfattas som ”mer verklig än 

flickornas egen verklighet”.  

 Pierre Bourdieus diskurs om kapital visar också att flickorna har ett dubbelt 

negativt kapital att handskas med. De dubbla negativa kapitalen kan påverka deras 

situation och framtid i samhället. Flickorna bär med sig ett dubbelt negativt kapital –

 avsaknaden av ”det rätta” sociala kapitalet (de rätta kontakterna i livet) och det faktum 

att de faktiskt är kvinnor biologiskt sett. 

 Flickorna vittnar om att de inte känner att deras framtid är ljus i Sverige. En 

anledning kan vara att bilden av dem i medierna påverkar deras självuppfattning innan 

de har hittat sin position i samhället. Om flickor med annan etnisk och kulturell 

bakgrund ska kunna få en stark identitet och därmed framtida möjligheter i det svenska 

samhället bör en diskussion om hur medierna belyser flickor med annan bakgrund 

diskuteras.   

 Flickorna tycker inte att de svenska medierna kan hjälpa dem att forma eller 

förändra deras framtid i Sverige. Det ord som flickorna använder om medierna är 

däremot inspiration. Medierna inspirerar däremot flickorna i deras liv och de kan i den 
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mediala interaktionen bygga en sagolik och fiktiv värld där de får utrymme att förhandla 

innebörden av sin kulturella identitet och få en förståelse för sitt komplexa 

identitetsarbete.  

Komplex relation 

Relationen mellan medierna och flickor med annan etnisk och kulturell bakgrund är 

komplex, precis som människors identitetsskapande också är. För flickorna som lever i 

det svenska samhället och samtidigt med en annan etnisk och kulturell bakgrund i 

hemmet blir bilden mer komplex. När flickorna ovanpå det upplever att den bild som 

medierna ger av deras situation är missvisande, och i det närmaste obefintlig, blir bilden 

ännu mer komplex.  

 Bilden som flickorna vill visa av sig själva i medierna benämner dem som ”vår 

verklighet”. I dag visar inte medierna ”vår verklighet” menar dem. Så här säger en av 

respondenterna Lucia:  

 

”Om jag fick skapa ett eget medieprogram 

skulle jag visa verkligheten. Här är sanningen, 

Sverige! Sanningen om mig och människor runt 

omkring mig i den här staden”. 
Lucia 23 år 

 

Med den här uppsatsen vill jag skapa en medvetenhet om flickor med annan etnisk och 

kulturell bakgrund och deras relation till medierna. Hur ser det ut egentligen? Jag 

hoppas också att uppsatsen ger vägledning i debatten om flickor med annan etnisk och 

kulturell bakgrund och deras identitetsskapande.  

 Nu är det dags att vi också berättar om flickornas ”verklighet”.  

 

Så varsågod. Här är sanningen, Sverige! 
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Inledning
Sverige har förändrats på många sätt de senaste åren. Sverige som en gång var ett 

homogent landskap av byar och bruksorter har förvandlats till ett mångkulturellt land. 

Sverige utgörs nu av människor som inte bara består av svenskar, utan den närmaste 

grannen kan vara från Mellanöstern eller Sydamerika. 

 Frågan om nationell, språklig och religiös identitet får i vissa situationer stor 

betydelse. När man bosätter sig i ett nytt land blir frågorna om identitet viktiga. Vem är 

jag? Vilken är min historia? Var hör jag hemma?  

 Tito är en muslimsk pojke som anser att bilden av islam är negativ i medierna: 

”...varje muslimsk terrorist framställs som om han vore typisk för alla muslimer.” 

(Tamas 1995 sid. 82).  

 Tito menar också att identiteten är ett stort problem i Sverige: 

”På frågan vem du är, svarar man: läkare, journalist eller gatsopare. Jobbet är din 

identitet. Men hela tiden finns frågan, vem är jag, vart är jag på väg. Många av mina 

vänner känner ingen identitet, speciellt inte när de blir arbetslösa, då är de ingenting. Jag 

är muslim. Det är min identitet” (Tamas sid 82).  

 Enligt Maria i boken Sverige, Sverige, fosterland (1995) har medierna en stor roll i 

hennes liv. En orsak är att hon inte lever samma liv som sina svenska kompisar som får 

gå ut på helgerna och festa. Maria tycker att det är värst på måndagarna, när alla 

klasskompisarna berättar vad de har gjort i helgen – disco, killar och kaféer. Själv har då 

Maria suttit hemma och tittat på TV: 

”Jag brukar säga att jag varit i Hollywood och i Beverly Hills (...) Jag vet allt om TV” 

(Tamas 1995).  

 Ungdomar med annan etnisk och kulturell bakgrund slits mellan två världar: den 

svenska i skolan och i samhället, och den chilenska, iranska eller syrianska bakom den 

egna lägenhetsdörren. Att växa upp med två kulturer kan vara oerhört berikande, men 

det leder också lätt till att man tappar fotfästet. Invandrarungdomarna har ryckts upp 

från sina rötter. I Sverige ska de nu försöka finna sin identitet (Tamas 1995).  
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 Medier spelar en stor roll i ungdomarnas identitetsbildande. Enligt David Morley 

kan man bäst förstå identitetsaspekten med hjälp av medierna (Morley 2001). Medier 

ger ungdomarna en bild av hur man ska vara, uppträda och vem man egentligen är i 

förhållande till det svenska samhället. Men de ger också en bild av vem man är och 

vilken status man har i samhället.  

 Som forskningsområde inom medie- och kommunikationsvetenskap har medierna i 

det multietniska samhället länge varit outforskat område. Forskning inom området har 

dock expanderat, men det finns fortfarande en obalans mellan forskning av 

medieutbudet och forskning av medieproduktionen. Studierna av medieproduktionen, 

publiken och dess reception av medieinnehållet är betydligt färre än studier av 

medieutbudet. (Camauër & Nohrstedt 2006) Från denna utgångspunkt finns det ett 

behov av att studera mediepublikens syn på identiteten, framför allt den publik som 

härstammar från en annan etnisk och kulturell bakgrund.  Det var också en orsak till att 

jag finner det intressant att belysa just den aspekten. Mer kunskap inom detta område 

behövs.  

 När det gäller medieutbudet producerar medierna ständigt en bild av verkligheten 

för mediepubliken. Vedertagna normer och föreställningar i samhället reproduceras 

genom medieutbudet. Ett exempel är rapporteringen av “hedersmord” och Zlatans 

“avvikelser” och “invandrarnas kriminalitet” som ges oproportionell plats i svenska 

medier. (Camauër & Nohrstedt 2006) 

 Medierna speglar verkligheten säger många journalister när de får kritik för 

medieutbudet. Detta innebär att den bild som medierna skapar ger mediepubliken 

verktyg för hur man bör vara och se ut för att få bli en del av verkligheten. (Kleberg 

2006) Men vems verklighet är det som mediepubliken tar till sig? När ungdomarna 

dessutom har genusperspektivet och en etnisk och kulturell bakgrund i bagaget blir 

relationen till medierna mer komplex. Vad anser ungdomar med annan etnisk och 

kulturell bakgrund om den bild som medierna skapar av dem? Hjälper bilden 

ungdomarna att förstå deras situation i Sverige, både hur de lever i dag och för 

framtiden? 
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Syfte  

Syftet med uppsatsen är att belysa relationen mellan flickor med annan etnisk och 

kulturell bakgrund och medier. Grundperspektivet för relationen är begreppet identitet. 

Ordet identitet är omfattande och behöver definieras för att kunna sättas in i uppsatsens 

sammanhang. Begreppsdefinitionerna kommer att behandlas i ett senare avsnitt under 

teoriavsnittet. Fram till dess kommer begreppet kulturell identitet att innebära vilken 

livsstil, ideal och värderingar flickorna har och etnisk bakgrund innebära vilken 

folkgrupp de härstammar ifrån.  

 Målet i uppsatsen är att ge en bild av ungdomarnas bakgrundshistoria, det 

nuvarande levnadssättet och den framtida självbilden i relation till medierna och 

identitetsaspekten.  

 Valet av ämne har ett eget personligt intresse för mig. Jag är själv född i ett annat 

land, Libanon, och har syrianskt-ortodox bakgrund. Jag kom till Sverige som femåring 

och frågor om vem jag är i relation till mina svenska vänner och det svenska samhället 

har alltid spelat en stor roll i mitt liv. Jag har också alltid varit intresserad av medier som 

fenomen och framför allt den roll som medierna spelar i identitetsuppbyggandet. Med 

detta som bakgrund har jag i denna uppsats därför valt att fokusera på mediernas roll i 

flickornas identitetsbildande.  

Frågeställning 

Medier ger oss en uppfattning om våra sociala erfarenheter. Informationen, bilderna och 

idéerna som medierna förmedlar är källan till vår medvetenhet om ett gemensamt 

förflutet och historia (bakgrundsperspektiv) och vår nuvarande situation 

(nutidsperspektiv). De är också en källa till minnen och ger oss en förståelse om vilka vi 

är och vart vi befinner oss, dvs. identiteten. Medierna ger oss också en vägvisning till 

framtiden (framtidsperspektiv). (McQuail 2000)  

 Ylva Brune konstaterar att de nedvärderande och stereotypiserande bilder som 

svenska nyhetsmedier producerar av kulturer, religioner och personer från vissa länder 
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påverkar människor på olika sätt. Det har både sociala konsekvenser i det praktiska 

livet, såsom hur någon bedöms som arbetssökande, och mentala konsekvenser för den 

egna självbilden, dvs. hur man uppfattar sig själv och sina möjligheter. (Camauër & 

Nohrstedt 2006) 

 Följande fråga utgör därför grunden för denna uppsats: 

 

Hur ser relationen ut mellan medier och flickor med annan etnisk och 
kulturell bakgrund? 
 

För att besvara huvudfrågan har jag valt att utgå från ytterligare tre delfrågor: 

 

a) Vilken roll anser flickorna att medierna har när de formar sin identitet?   

b) Hur värderar flickorna mediernas beskrivning av deras nuvarande levnadsvillkor 

och deras bakgrundshistoria? Förstärker eller försvagar medierna bilden av deras 

liv? 

c) Vilken betydelse anser flickorna att medierna har för deras självuppfattning, dvs. 

hur de förstår sin nuvarande situation och sin framtida möjlighet i Sverige? 

 

Det är således tre delfrågor som ska utgöra grunden för huvudfrågan: medieanvändning 

(nutidsperspektiv), medieinnehåll (bakgrundsperspektiv) och mediernas betydelse för 

och påverkan på självbilden (framtidsperspektiv). För att kunna ge heltäckande svar på 

frågorna kommer även flickornas liv att belysas.  
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Avgränsning 

Det krävs ett omfattande forskningsarbete om alla folkgrupper bosatta i Sverige ska 

inkluderas i undersökningen. Jag har därför valt att avgränsa uppsatsen inom ett flertal 

områden. När det gäller folkgrupper har jag avgränsat området till att gälla två 

folkgrupper:  

 

1. Den syriansk-ortodoxa folkgruppen (syrianer). 

2. Den kurdiska folkgruppen (kurder). 

 

Orsaken till att jag har valt dessa två folkgrupper är att de inte har ett eget land eller 

nation. De härstammar historiskt från samma område – Mesopotamien, ett område i 

nuvarande Irak. Dessutom är dessa folkgrupper minoriteter i de länder som de 

ursprungligen är bosatta i. Respondenterna med syriansk-ortodox bakgrund kommer 

från Libanon, Turkiet och Irak. Flickorna som har kurdisk bakgrund har sitt ursprung 

från de kurdiska delarna av Irak och Turkiet. 

 Till en början var målsättningen att undersökningen skulle omfatta tre folkgrupper: 

den syriansk-ortodoxa, den kurdiska samt den palestinska. Studien blev dock för 

omfattande och den sistnämnda folkgruppen exkluderades ur undersökningen.  

 De flickor jag ämnar fördjupa mig i kommer från en kultur där genus har en stor 

betydelse för hur flickor och pojkar förväntas agera av sin omgivning. Flickor har andra 

livsvillkor än pojkar. Därför omfattar undersökningen endast flickor.  

 Flickorna utgör även en ”osynlig” grupp i medierna. När man väl talar om flickor 

med annan etnisk och kulturell bakgrund gör man det i termer av anonymisering och 

nedvärdering av den ”Andra”. Ett exempel är rapporteringen kring mordet på Fadime 

Sahindal där hon endast namnges vid förnamn. (Strand Runsten 2006) Det är därför 

viktigt att i dag uppmärksamma flickors situation i Sverige och framför allt mediernas 

bild av flickor med annan etnisk eller kulturell bakgrund.  

 Jag har valt att ytterligare avgränsa undersökningen till att endast omfatta flickor i 

åldern 20–25. Det valda åldersspannet är inom ramen för det som inom svensk 
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ungdomspolitik definieras som unga, dvs. 13–25 år (Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor, 2013). Därav kommer jag också att genomgående benämna 

respondenterna för ”flickor” och inte kvinnor.  

 Studien är kvalitativ och grundar sig på djupintervjuer med sex flickor; tre flickor 

från den syrianska folkgruppen i åldern 22, 22 och 23 år och tre flickor från den 

kurdiska folkgruppen i åldern 21, 21 och 25 år. Flickorna i uppsatsen är slutligen andra 

generationens invandrare, dvs. de är födda i Sverige men har föräldrar som kommer från 

ett annat land.  

 Medier är ett begrepp som används genomgående i uppsatsen. Jag har inte gjort 

någon avgränsning i samtal med respondenterna. Jag har låtit dem fritt tolka alla sorters 

medier i ordet ”medier”. Vad jag dock avser med begreppet medier är både traditionella 

och sociala medier. I den här uppsatsen innebär begreppet traditionella medier tidningar, 

radio, tv, film, musik, tv-spel. Med internet avser jag webbplatser och sociala medier 

såsom facebook, instagram, twitter osv.  

 Jag vill slutligen poängtera att uppsatsen varken generaliserar eller omfattar alla 

flickor med annan etnisk eller kulturell bakgrund i åldern 20–25 år. Undersökningen 

grundar sig endast på respondenternas egna livsvillkor och syn på sin identitet.  

Disposition 

Inledning  

I inledningen presenteras en kortfattad diskussion kring flickor med annan etnisk och 

kulturell bakgrund och begreppet identitet. Här ges en förklaring till det valda ämnet 

och en bakgrund till min egen inställning i förhållande till ämnet. Även frågeställningen, 

syftet och dispositionen presenteras kortfattat. Jag redogör också för avgränsningar för 

uppsatsen.  
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Bakgrund  

I bakgrundsavsnittet redogörs till en början för en historisk sammanfattning av de två 

folkgruppernas historia. Historien bidrar till att bygga en folkgrupps identitet. Historien 

konstruerar socialt vilka vi är och hur vi uppfattar oss själva i förhållande till andra 

människor och nationaliteter. Det är därför viktigt att ge en noggrann bild av den 

historia som är tämligen okänd. Det är också viktigt att redogöra för folkgruppernas 

nuvarande situation. Slutligen ges en bild av folkgruppernas sociala liv och traditioner 

samt medier som vänder sig till syrianska och kurdiska folkgrupperna. Detta för att 

skapa en bakgrund till flickornas kommande berättelser i resultatdelen.   

Metod  

Jag kommer att använda mig av kvalitativt metod för att besvara frågeställningen. I 

detta avsnitt kommer jag att redogöra för varför jag har valt kvalitativ intervjumetodik. 

Eventuella problem med metoden redovisas också under detta avsnitt. Urvalskriterier 

samt genomförande av intervjuerna och problem med genomförandet är andra frågor 

som kommer att behandlas.  

Teori  

I första delen av teoridelen kommer begreppsdefinitioner att presenteras. Därefter ges en 

redogörelse av tidigare forskning inom området. Det finns ett flertal områden som 

kommer att sättas in i ett vetenskapligt sammanhang, bland annat relationen mellan 

medier och skapandet av identiteten. 

 Andra områden som redogörs är vilken bild medierna presenterar av vår verklighet 

samt mediernas funktion i människors liv. Slutligen redogörs kortfattat för 

identitetsskapandet i förhållande till omgivningen.  
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Resultat  

I resultatdelen redovisas respondenternas svar av de kvalitativa intervjuerna.  Relevanta 

delar av intervjuerna kommer att sammanfattas under olika delrubriker. Resultaten 

kommer att presenteras utifrån sex olika områden.  

 

1. Bakgrundsvariabler och flickornas nuvarande självuppfattning 

2. Familjen och hemmet 

3. Kompisar och skola 

4. Det svenska samhället och den egna kulturella bakgrunden 

5. Medierna  

6. Framtidsplaner och framtidsdrömmar 

Analys  

I detta kapitel vävs resultatet samman med de teorier och tidigare forskning som jag har 

behandlat i uppsatsen. Bakgrundsdelen kommer att vara ett informationsunderlag för 

den som vill veta mer om flickornas bakgrund. De tre delfrågorna kommer att vara 

vägledande och avslutas med en analys av uppsatsens problemformulering.  

Slutdiskussion 

I slutdiskussionen förs en allmän diskussion om den etniska och kulturella bakgrunden 

och skapandet av identiteten. Jag diskuterar kring alternativa infallsvinklar inom ramen 

för ämnet. En diskussion om studier utifrån olika perspektiv tas upp. När medierna 

bidrar till att skapa en verklighet som är verkligare än vår verklighet är det viktigt ha ett 

kritiskt perspektiv. Samtidigt tar medieföretagens jakt på publiksiffror över och 

påverkar det som publiceras i medierna. Hur resultaten i uppsatsen kan vidareutvecklas 

är därför genomgående i slutdiskussionen? 
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Bakgrund  
I följande kapitel kommer jag att behandla syrianernas och kurdernas historia utifrån 

den litteratur som jag har kunnat finna på området. Som minoriteter är syrianernas och 

kurdernas historia och sociala liv inte lika väl dokumenterad som andra folkgrupper.  

 För att förstå flickornas identitetsskapande är det viktigt att ha en överblick av deras 

historiska bakgrund. Historien konstruerar nämligen socialt vilka vi är och hur vi 

uppfattar oss själva i förhållande till andra människor och nationaliteter. Jag kommer 

också att behandla folkgruppernas väg till Sverige, deras sociala liv och traditioner. 

Slutligen presenteras ett urval av de medier som vänder sig till folkgrupperna.  

 Det kan dock framstå som att denna uppsats ger en redovisning långt tillbaka i tiden 

i historiebeskrivningen, men folkgruppernas situation i dag som minoritetsgrupp1, utan 

ett eget land, går hand i hand med deras bakgrund. Som minoritetsgrupper kan också 

deras historia bli ett oläst kapitel som överröstas av de större nutida folkgrupperna. Det 

finns därför många som troligen inte har kunskap om den bakgrund som syrianerna och 

kurderna har.  

 Med detta kapitel hoppas jag därför släta ut de eventuella frågetecken som finns om 

de olika folkgrupperna. På så sätt får läsaren också en förståelse för de kommande 

intervjukapitlen och flickornas bakgrund kan lättare sättas in i ett större sammanhang. 

Historien om syrianerna 

För mer än tvåtusen år sedan utvecklades en stark statsmakt i norra Mesopotamien, dvs. 

vid floderna Eufrat och Tigris2. Folkslaget var assyrier3 och deras huvudstad blev 

Nineveh vid floden Tigris (McKay 1996).  

                                                
 
1 Minoritet som begrepp kan ha flera betydelser. I första hand syftar det på en grupp som är mindre till 
antalet än en annan grupp. Andra kriterier är språk, etnisk tillhörighet, trosuppfattning m.m. Detta är en 
objektiv definition, dvs. sker utifrån officiell data. (Presstödsnämnden 2002). I detta arbete syftar jag på 
gruppen kurder och syrianer som minoritet dels i Sverige och dels i ursprungslandet. Vad jag då menar med 
minoritet är att de är mindre till antalet i förhållande till ursprungsbefolkningen.  
2 I dag är det Irak, Iran, Turkiet och Syrien som har sina gränser och härskar inom området.  
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 Assyrierna var framstående i krig, men de visste också hur de skulle organisera de 

erövrade områdena, vilket ledde till att de blev ett stort imperium som sträckte sig ända 

till Egypten. (Palva 1977)  

 Babylonierna krossade till slut det Assyriska riket i samband att huvudstaden 

Nineveh föll år 612 f Kr. Assyrierna försvann nu från historien. (McKay 1996). 

 200 e Kr blev assyrierna kristna. Diskussioner om vilken tro som var den sanna, 

ledde till att den syriansk-ortodoxa folkgruppen bildades från assyrierna. Skillnaden är 

att syrianer är den grupp som identifierar sig starkt med religionen, medan assyrierna 

betonar historien som sin identitet. (Nelhans 1977). 

 Syrianerna har genom århundraden varit förföljda och haft lugna stunder i 

omgångar. Under mongolernas styre på 1200-talet levde de kristna i lugn. När 

mongolledaren Gazan Khan konverterade till islam 1295 ändrades situationen. Under 

Timur Lenk började förföljelserna mot de kristna (Björklund 1980, Palva 1977). Många 

kyrkor och kloster förstördes och syrianerna splittrades. De kristna minskade till antalet. 

(Freyne-Lindhagen 1997) 

Folkmordet Seyfo 

När västerlandet började missionera på 1800-talet började de engagera sig i de kristna 

syrianerna (Palva 1977). Kurderna som såg det blev alltmer fientliga mot de kristna. 

(Björklund 1980). Samtidigt förlorade Ryssland striderna mot Turkiet. Det påverkade de 

kristna som hade ställt sig på Rysslands sida. (Björklund 1980). Kurderna hetsades nu 

upp av turkarna. Det slutade med att kurderna deltog i ett folkmord på de kristna som 

bodde på den turkiska sidan under åren 1915–1923 (Palva 1977, Björklund 1980). Över 

en och en halv miljon armenier, assyrier, syrianer, pontiska greker mördades. Händelsen 

som fortfarande finns i minnen hos dagens unga kristna kallas i dag ”Svärdets År”, även 

kallad Seyfo (Palva 1977, Björklund 1980).4 De syrianer som kunde fly undan 

                                                                                                                                            
 
3 Marianne Freyne-Lindhagen (1997) refererar till Bengt Knutsson som menar att det inte finns något 
genetiskt samband mellan dessa assyrier och dagens assyrier och syrianer. Han menar att det har skett 
alldeles för många folkförflyttningar för att veta detta. Dessutom menar han att forskarna vet för lite för att 
säkerställa detta faktum (Freyne-Lindhagen 1997).  
4 Den 11 mars 2010 sa riksdagen ja till en flerpartimotion med krav på att Sverige ska erkänna folkmordet 
1915 på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker (Riksdagen, 2015). 
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folkmordet flydde till andra länder i mellanöstern, bland annat Libanon, USA och 

Syrien.(Ekegren 1994). 

 I början av 1920-talet tog Kemal Ataturk makten i Turkiet och bildade en 

nationalistisk stat med en republik enligt västerländsk modell. Troheten mot nationen 

fick ersätta troheten mot islam. Nationalismen påverkade minoriteter i Turkiet. De fick i 

praktiken inte existera som ”folkslag” officiellt längre. Situationen blev därefter allt 

svårare för minoritetsgrupperna i Turkiet och många hamnade i andra länder utspridda 

över världen. (Ekegren 1994) 

Historien om kurderna 

Kurderna är ett av de äldsta folkslagen i mellanöstern. Många forskare är överens om att 

kurderna kan vara en blandning av urinvånare och indo-europeiska invandrare som 

bosatte sig i regionen vid nuvarande Turkiet, Irak och Syrien för mer än tre tusen år 

sedan. (Lokman & Maglaughlin 2001) 

 Under 800-talet konverterade kurderna från yezidismen till islam och kurderna var 

en mäktig och militärt stark folkgrupp de kommande 300 åren. (Lokman & Maglaughlin 

2001)  

 När perserna besegrade turkarna 1514 delades det kurdiska folket mellan det 

persiska och osmanska riket (Lokman & Maglaughlin 2001). För att skapa lugn utsågs 

kurdiska hövdingar som övervakade de turkiska och persiska. När det osmanska riket 

kände hot av de europeiska länderna på 1800-talet beslöt de för att ta direkt kontroll av 

självständiga områden som kurderna bodde i. Det gjorde att kurderna började göra 

revolter för en kurdisk nationalism. (McDowall 1992) 

 År 1908 tog ”ungturkarna” makten. De kurder som var bildade fick nu möjlighet att 

etablera sina egna politiska organisationer och även etablera egna skolor. (Lokman & 

Maglaughlin 2001, McDowall 1992) Men oenigheter gjorde att kurdiska rörelsen inte 

blev stark. (Lokman & Maglaughlin 2001)  
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Kurderna delas mellan olika länder  

När det osmanska riket besegrades av de allierade 1918 delade Storbritannien och 

Frankrike återigen de kurdiska delarna mellan Irak, Syrien och Turkiet. I augusti 1920 

underteckandes Sèvre-avtalet av osmanerna och de allierade. I avtalet upplöstes det 

osmanska riket och Turkiet blev en nationalstat. (McDowall 1992)  

 År 1921 bildades Irak som fram till 1918 hade varit en del av osmanska riket. När 

Storbritannien upptäckte olja i den kurdiska delen Mosul införlivades även den staden i 

Irak, vilket inte var ursprungstanken från början. Britterna var medvetna om att 

kurderna splittrades mellan Irak, Iran och Turkiet. Även kurderna var emot att bli en del 

av Irak. Flera försök till uppror gjordes men misslyckades. (Lokman & Maglaughlin 

2001) Sèvre-avtalet var det närmaste en självständig nation som kurderna kunde komma 

då avtalet gav de kurdiska områdena självständighet. Men en sådan stat bildades aldrig. 

En turkisk officer vid namn Mustafa Kemal (Atatürk) förkastade avtalet och tog 

makten. Nu ändrades situationen för kurderna som fick underkasta sig staterna. 

(McDowall 1992)  

 Kurdernas historia har således präglats av oroligheter och av att vara en del av flera 

olika länder i mellanöstern. De kurdiska delarna finns i dag placerad mellan Turkiet, 

Iran, Irak och Syrien.   

Till det nya landet Sverige 

Det finns inga exakta siffror på hur många kurder eller syrianer som bor i Sverige. Detta 

beror på att Sverige inte registrerar moderspråk, religion eller etnisk bakgrund. 

Uppskattningen är att det bor cirka 100 000–120 000 assyrier/ syrianer och  

80 000–100 000 kurder i Sverige (Wikipedia Assyrier/Syrianer, 2015 och Wikipedia 

Kurder i Sverige, 2015) Nedan följer en presentation av folkgruppernas väg till Sverige.   
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Syrianerna till Sverige  

Syrianernas migration till Västeuropa började under 1960-talet. Motivet var till en 

början bristen på arbete och försörjningsmöjligheter i Turkiet. Några försökte flytta till 

Istanbul men även där blev förhållandena svåra och de tvingades flytta vidare till 

Europa. Till en början gick flyktingströmmen till Tyskland. I slutet av 1960-talet 

införde Tyskland restriktioner i sin flyktingpolitik och den syrianska gruppen började 

söka sig till Sverige i allt större utsträckning. (Freyne-Lindhagen 1997) Ett stort antal 

assyrier/syrianer flyttar också till USA, Argentina, Brasilien, Venezuela, Australien, 

Sovjetunionen, Frankrike och Storbritannien. (Svanberg & Runblom 1990. (Ekegren 

1994) 

 Den syrianska folkgruppen i Sverige tillhör kristna minoriteter från Turkiet, Iran, 

Irak, Syrien och Libanon (Svanberg & Runblom 1990). Den syrianska folkgruppen 

inriktar sig på att skapa en framtid som assyrisk/syriansk befolkning i Sverige. Detta 

beror främst på att en återvändo tillbaka till Turkiet har blivit omöjlig. De har lyckats 

väl med etableringen genom studier och i väldigt hög grad eget företagande. Den största 

gruppen syrianer/assyrier är bosatt i Södertälje utanför Stockholm. (Presstödsnämnden 

2002) De första syrianerna flyttade till Södertälje 1967 och år 1971 startade den första 

syrianska föreningen i kommunen. Syrianernas bosättning i Södertälje är den största 

samlade bosättningen av en invandrargrupp i Sverige. Den starkaste koncentrationen i 

kommunen finns i Ronna, Hövsjö och Gneta. (Svanberg & Runblom 1990)  

Kurderna till Sverige 

De första kurderna i Sverige togs emot som arbetskraftsinvandring, andra som politiska 

flyktingar från Turkiet. Den första vågen av kurder från Turkiet som kom till Sverige 

var efter militärkuppen år 1971. Däremot var den största vågen från Turkiet 1980 när 

militären tog makten. Då kom flera tusen flyktingar till Sverige. När det gäller kurder 

från Irak var det först under 1990–2000 som dessa kom till Sverige, via Moskva, 

Tallinn, Turkiet, Grekland och Italien på grund av förföljelser. (Alakom 2007) 

 Merparten av kurderna i Sverige kommer från Turkiet. Många kurder bor i Uppsala, 

Stockholm och Stockholms-förorterna samt Göteborg.  
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 När kurderna kom till Sverige var de relativt okända som folkgrupp men så 

småningom blev folkgruppens kamp för frihet känd i Sverige. I svensk media började 

man tala om kurderna i termer av etnisk grupp och folkgruppen betecknades som ett 

lidande folk, dvs. ”det statslösa folket”. (Alakom 2007) 

 Den kurdiska gruppen i Sverige har levt under starka inre spänningar och med press 

från samhället. I samband med mordet på Olof Palme 1986 och Palme-utredningen, där 

PKK-spåret dominerade, påverkade också synen på folkgruppen. De upplevde 

trakasserier och att kurder stigmatiserades som ”brottslingar” i medierna. Dessutom har 

det varit diskussioner kring hedersmord i svensk media (till exempel mordet på Pela 

1999 och Fadime Sahindal 2002). Detta trots att majoriteten av gruppen inte är 

personligt berörda. (Alakom 2007, Presstödsnämnden 2002)  

 Den kurdiska folkgruppen i Europa har skapat nätverk till sina ursprungsländer. De 

har på så sätt kunnat behålla sina dubbla identiteter. Kontakterna har skett via 

elektroniska medier, såsom internet och satellit-TV. (Alakom 2007) 

Sociala livet och traditioner 

Den syrianska och kurdiska folkgruppen härstammar från samma områden och har 

många likheter när det gäller det kulturella och sociala livet. Nedan ges en kortfattad 

beskrivning av respektive folkgrupps kulturella bakgrund.  

Syrianska traditioner 

Släkten, familjen, språket och kyrkan är de faktorer som håller samman folkgruppen. 

Dessa faktorer representerar hemlandet och det historiska förflutna. (Freyne-Lindhagen 

1997) Härstamningen är viktig – att tillhöra en ätt och att identifiera sig med den. Ätten 

lever vidare genom männen i rakt nedstigande led. Även släkten på mammans sida 

omfattas av släktskapet och löper horisontellt genom släktleden. För att överleva som 

minoritet har syrianer hållit samman genom att i första hand gifta sig med personer från 

samma folkgrupp. Kontroll över äktenskapen har därför varit viktig. Äktenskapet ses 

som ett förbund mellan två familjer snarare än mellan två individer. (Ekegren 1994) 
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 Syrianernas identitet är starkt förankrad i den kristna kyrkan. Den sociala 

organisationen hålls samman av klaner. I Sverige har gruppen behållit den sociala 

organisationen genom att släkter har bosatt sig inom samma områden. Inom familjerna 

och släkterna har man försökt föra vidare traditioner och värderingar. I det svenska 

samhället har dock den äldre generationen mist en del av sin auktoritetsroll. Språkbrister 

gör att de yngre har tagit över roller som traditionellt brukar tillhöra ett äldre 

familjeöverhuvud. (Svanberg & Runblom 1990)  

Kurdiska traditioner 

Det kurdiska samhället grundar sig på familjesläkten och klaner. Sammanhållningen 

består av blodsband och territoriell tillhörighet. (Lokman & Maglaughlin 2001) 

Folkgruppen är indelad i ett antal olika grupper, som följer de olika dialekterna av det 

kurdiska språket.(Högenberg, Chohan m.fl. 2005). Litteratur, religion, språk, konst 

och musik spelar stor roll i den kurdiska identiteten. I litteratur ser många till exempel 

storheten och skönheten av sitt land, men också förnekandet av deras land Kurdistan. 

(Lokman & Maglaughlin 2001) 

 Många kurder är politiskt aktiva och arbetar för ett självständigt Kurdistan. Ett 

exempel är det gamla nyårsfirandet som kopplas till kampen för ett självständigt 

Kurdistan. Enligt en kurdisk legend firas nowroz som en uppmaning till uppror mot 

förtrycket. (Högenberg, Chohan m.fl. 2005) 

 Nazad Begikhani, kvinnoaktivist och forskare om genus och nationalism, menar att 

trots att kurder och Kurdistan uppmärksammas i västerländska medier och litteratur, så 

är kunskapen om kurdiska kvinnor väldigt liten. (Högenberg, Chohan m.fl. 2005) Det 

har under uppsatsens gång varit svårt att hitta information som beskriver den kurdiska 

kvinnans situation.  
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Medieutbudet till folkgrupperna 

Nedan följer ett urval av medierna som vänder sig specifikt till de olika folkgrupperna.  

Medier för den syrianska folkgruppen 

Bahro Suryoyo som betyder Syrianska ljuset var en tryckt tidskrift som startade 1979. 

År 2009 blev tidningen en webbtidning med uppgift att bevaka och rapportera händelser 

som rör den syrianska (arameiska) folkgruppen, både nationellt och internationellt. 

Bahro.nu är Syrianska Riksförbundets (SRF) samt Syrianska-Arameiska 

Ungdomsförbundets (SAUF) språkrör i Sverige. (Bahro Suryoyo, 2015) 

 Hujådå är Assyriska Riksförbundets medlemstidning och ges ut som webbtidning. 

Tidskriften grundades år 1978 och ges idag på svenska och assyriska. Hujådå fungerar 

som en kulturell, nyhets- och informationstidning och har som mål att integrera sina 

läsare genom att informera, upplysa och utbilda om det svenska samhället och dessutom 

informera om den egna gruppen i världen och i hemländerna. Målet är att vara en bro 

mellan svenska assyrier, nyanlända assyrier och infödda svenskar, och framför allt en 

kanal för de unga läsarna i deras identitetssökande. (tidskrift.nu, 2015) 

 Suroyo TV är en assyrisk-syriansk-kaldeisk satellit-tv-kanal som sänder från 

Södertälje. Målet är att vara en röst för det assyriska-syrianska folket – deras kulturella 

ursprung, historia och språk. Sändningarna görs på fem språk: syrianska, arabiska, 

svenska, engelska, och turkiska. Kanalen når via satellit över 85 länder i hela världen. 

Utbudet består av program som vänder sig till barn politiska och kulturella program, 

sportprogram, historiska dokumentärer, program som tar upp religiösa och nationella 

händelser, musiksändningar på syrianska och utbildningsprogram. Varje dag sänds 

nyhetsprogram på syrianska och arabiska. (Wikipedia Suroyo TV, 2015)  

Medier för den kurdiska folkgruppen 

Medier med den kurdiska folkgruppen som målgrupp var inte lätt att finna.   

 I Sverige finns nättidningen Kurd.se som grundades 2003. De som startade upp 

nättidningen startade tidningen för att ge utrymme åt kurdiska röster i svens media. På 
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deras webbplats skriver dem: ”Kurd.se starkt kritisk till den ensidiga 

nyhetsrapporteringen om kurdfrågan i svensk media, som vi menar är starkt genomsyrad 

av den tystnad som internationell media följer. Mot bakgrund av detta verkar vi för en 

ökad och nyanserad mediebevakning av kurdfrågan i Sverige”. (Den kurdiska rösten 

Kurd.se, 2015)  

 År 2002 lanserades nättidningen Beyan.net av Amer Salih, Sila Diljen och Arjen 

Otlu. Det var en partipolitisk och religiöst obunden tidning. År 2005 blev Beyan.net 

utsedd till årets nättidskrift av FSN, föreningen för Sveriges nättidskrifter. Tidningen 

las ner 2014. (Wikipedia Beyan.net, 2015) 

 Ett kurdiskt bibliotek finns även i Bromma i Stockholm. Kurdiska biblioteket 

insamlar, bevarar och tillgängliggör all medier på kurdiska och om kurder och 

Kurdistan. Biblioteket har barnlitteratur på kurdiska. (Kulturdirekt.se 2015) 
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Metod 
I följande kapitel kommer den metod som ligger till grund för undersökningen att 

redogöras. En viktig del att diskutera och redogöra noggrant är kvalitativ metodik 

kontra kvantitativ metodik. Vilka är för- och nackdelarna med de olika metoderna och 

varför lämpar kvalitativ metodik sig bäst för denna uppsats? De problem som kan 

uppstå i samband med undersökningen redogörs också i detta avsnitt, liksom den 

intervjuplan som kommer att utgöra grunden för intervjuerna.  

Val av metod 

Alla metoder är arbetsredskap som använder sig av olika metodiska principer. Valet av 

metod är därför beroende av den frågeställning uppsatsen har. En central frågeställning 

är vilken metod som passar bäst för att belysa problemområdet.  

Kvalitativ forskningsmetod kontra kvantitativ  

Både kvalitativ och kvantitativ forskning vill bättre förstå olika fenomen i samhället. 

Skillnaden är att kvantitativ metodik omvandlar information till siffror och mängder 

som sedan blir en grund för statistiska analyser. När det gäller kvalitativ metodik är det 

forskarens uppfattning eller tolkning av information som utgör grunden för analysen. 

Materialet kan således inte omvandlas till siffror (Holme & Solvang 1997). 

 Det finns ett flertal skillnader och likheter mellan kvantitativ och kvalitativ 

forskningsmetodik. Ett av dessa är att i kvantitativ metodik samlar man inte in alltför 

omfattande information om undersökningsenheterna. Forskaren undersöker på bredden 

istället. I kvalitativ metodik däremot samlar man in omfattande information och 

försöker att gå in på djupet. Fokuseringen ligger på det säregna och unika eller det 

avvikande, medan man i det kvantitativa söker det genomsnittliga och representativa. 

Man försöker finna förklaringar i den kvantitativa metoden, medan förståelse utmärker 

kvalitativ metodik. När det gäller forskarens roll är man en observatör i den kvantitativa 



 Här är sanningen, Sverige! • 28 
 

metoden, medan forskaren är deltagare och aktör, dvs. betraktar fenomenet inifrån, i den 

kvalitativa metodiken. I korthet kan man säga att det är en jag-det-relation mellan 

forskaren och den undersökte i kvantitativ metodik, medan det är en jag-du-relation i 

kvalitativ metodik. (Holme & Solvang 1997) 

Vad är kvalitativ forskningsmetodik?  

Vid kulturella studier måste forskaren grunda sitt analytiska arbete i människors levda 

erfarenheter. Det beror på att det finns ett pågående växelspel mellan uttryck och 

tolkning som gör människors sociala handlingar meningsfulla och därmed också 

kulturella. (Jansson 2001) I denna uppsats kommer därför den kvalitativa metodiken att 

utgöra grunden för den insamlade informationen eftersom syftet med uppsatsen är att få 

en förståelse för respondenternas självuppfattning. Vi måste alltså förstå den situation 

som respondenterna befinner sig i och samla in deras subjektiva inställning.   

 Kvalitativ metod kännetecknas framför allt av närhet till forskningsobjektet. Det 

finns en direkt subjekt-subjektrelation mellan forskaren och undersökningsenheten. Som 

forskare ska man då sätta sig in respondentens situation och se världen utifrån hens 

perspektiv. Man måste då kunna växla mellan ett inre och ett yttre perspektiv – mellan 

att förstå och att förklara ett fenomen. (Holme & Solvang 1997) 

 En kvalitativ metod är det så kallade samtalet eller informationsintervjun. Det är en 

muntlig metod där intervjuaren styr samtalet så lite som möjligt. Metoden används 

främst när forskaren är intresserad av fenomen som redan har inträffat eller när 

fenomenen är av privat karaktär. Om man vill få en djupare förståelse av en persons 

beteende, motiv och personlighet kan man använda djupintervjuer. Intervjuerna är 

informella och frågorna föds ur själva samtalet. (Halvorsen 1992) 

 Den kvalitativa metodens styrka är att det visar helheten som därmed möjliggör en 

ökad förståelse för sociala processer och sammanhang. Det ger en bättre uppfattning av 

den enskildes livssituation. Metoden kan däremot inte generalisera utan bara ge en 

inblick i enskilda personers uppfattning av en händelse. (Holme & Solvang 1997). 
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Den professionella intervjun 

Det finns tre krav på en professionellt genomförd intervju i vetenskapliga sammanhang 

enligt Lantz i boken Intervjumetodik (1993). 

 

1. Metoden måste ge tillförlitliga resultat (krav på reliabilitet). 

2. Resultatet måste vara giltiga (krav på validitet).  

3. Det ska vara möjligt för andra att kritiskt granska slutsatserna.  

Reliabilitet 

För att eliminera mätfelen i undersökningen har jag vidtagit vissa åtgärder. Jag har med 

mig vissa referensramar och en förförståelse som är viktiga att belysa i uppsatsen. Jag är 

uppvuxen i en syriansk-ortodox miljö. Jag är medveten om att detta kan bidra till att 

mina frågor på ett omedvetet sätt kan påverka respondenternas svar. Jag kommer att i 

möjligaste mån försöka beakta detta och ta med mig detta på ett medvetet plan under 

intervjutillfället. Min bakgrund kan dock även berika uppsatsen genom att jag är insatt i 

frågorna och kan diskutera med respondenterna utifrån deras förutsättningar, dvs. en 

empatisk inlevelse till respondenterna. På så sätt kan det bidra till att deras subjektiva 

erfarenheter förstärks och tydligare träder fram under intervjutillfället. Det är dock 

viktigt att jag förstår att respondenternas respektive min förståelse av 

problemställningen är olika.   

 Vid val av respondenter har jag också varit noggrann med att inte tillfråga personer 

som jag är alltför bekant med sedan tidigare. Respondenterna i denna uppsats har jag 

kommit i kontakt med genom vänners vänner.      

 Jag är dock medveten om att det är svårt att försäkra sig om en hög reliabilitetsnivå 

trots de vidtagna åtgärderna.  
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Validitet 

Uppsatsen syftar till att ge en bild av invandrarflickors uppfattning av medierna och 

deras identitet. Det är dock viktigt att betona att uppsatsen inte generaliserar eller ger en 

allmängiltig bild av hur alla flickor med annan etnisk och kulturell bakgrund uppfattar 

sin situation. Uppsatsen förmedlar endast bilden av de flickor som medverkar i 

uppsatsen.  

 Det kan finnas en svårighet att mäta identitet som ett teoretiskt begrepp kontra den 

konkreta verkligheten. Men identiteten handlar till stor del om den självupplevda 

uppfattningen av ett visst fenomen. Den kvalitativa metoden kan därmed ge en 

möjlighet till att förbättra uppsatsens validitet. Genom att använda kvalitativ metodik 

ger respondenterna en bild av sin egen uppfattning av det självupplevda fenomenet.  

 Den kvalitativa metoden kräver ett förtroligt förhållande mellan intervjuare och 

intervjupersonen (Halvorsen 1992). Som intervjuare måste forskaren kunna sätta sig in 

respondentens situation och se världen utifrån hens perspektiv (Holme & Solvang 

1997). Jag har en fördel av min bakgrund när jag ska skapa ett visst förhållande till 

respondenterna under intervjuns gång. Jag kan använda mig av min bakgrund för att 

skapa en bättre validitet, dvs. få fram giltig information under intervjuns gång. Jag kan 

både förstå och förklara fenomenet eftersom jag själv har den situation som 

respondenterna skildrar. Ett problem kan dock vara att jag skapar vissa förväntningar på 

respondenterna genom att ha samma kulturella bakgrund som dem. Risken finns att de 

förväntar sig att jag är insatt i vissa frågor vilket gör att de inte förklarar vissa saker 

närmare eller förmedlar en tillräckligt fördjupad bild av sin situation. I detta 

sammanhang är det viktigt att jag är medveten om det under intervjuns gång.  

 Alla respondenter kommer att vara olika beredda på att delge sin historia. Min roll 

som intervjuare är att jag är uppmärksam på detta. Ibland kan det krävas att jag är mer 

passiv och ibland mer aktiv. Detta kan ge mer giltig underlag till uppsatsen.   

 Med hänsyn till uppsatsens problemformulering och den tid som finns till 

förfogande för uppsatsen har största möjliga giltighet uppnåtts.   
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Möjlighet för andra att granska resultatet 

Intervjutiden för alla respondenterna kommer att begränsas till två timmar. För att det 

ska bli möjligt för andra att granska resultatet i efterhand kommer intervjun att 

dokumenteras med en bandspelare. Frågeområdena som utgör grunden för intervjuerna 

beskrivs närmare nedan.  

 I resultatdelen kommer endast utvalda delar av intervjuerna att behandlas och 

presenteras. Det är omöjligt att presentera 12 timmars råmanus inom ramen för denna 

uppsats. Råmanuset kommer dock att finnas bevarad inspelat på band samt som utskrift 

på papper. Intresserade kommer att få möjlighet att ta del av underlaget. 

 Intervjupersonerna har fått möjlighet att godkänna sina uttalanden och göra 

skriftliga tillägg eller förklaringar till respektive intervju, dock har ingen valt att göra 

det. Respondenterna har fått möjlighet att avbryta sin medverkan innan intervjun 

påbörjas men har inte avbrutit intervjun. Respondenterna har fått möjlighet att inte 

besvara vissa frågor om de inte vill.  

 Respondenterna är anonyma i denna uppsats och kommer att anta ett fingerat namn. 

Orsaken till detta är att många frågor berör deras känslomässiga inställning. För att 

respondenterna ska känna att de kan dela med sig av sina innersta tankar är det viktigt 

att dem inte kan bli igenkända av någon närstående bekant.  

 En redovisning av hur problemet formulerats och de avgränsningar som har gjorts 

samt mina egna referensramar till frågeställningen finns beskrivet i denna del samt i 

inledningskapitlet. Detta gör det möjligt för andra att ta ställning till värdet och 

slutresultaten av uppsatsen.  
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Struktureringsgrad 

En intervju kan ha olika struktureringsgrader. En intervju kan vara helt öppen eller 

strukturerad. I det sistnämnda exemplet ställer intervjuaren frågor efter ett i förväg 

fastställt frågeformulär. I den helt öppna intervjun får respondenten möjlighet att fritt ge 

sin synpunkt på ett fenomen. Respondenten har möjlighet att resonera med sig själv och 

kan beskriva sammanhang som hen anser vara betydelsefulla. Respondenten ger sin bild 

av verkligheten. Datan som samlas in till studien ökar förståelsen för människors 

subjektiva erfarenheter. (Lantz 1993) 

 I den här uppsatsen är den öppna frågeställningen den metod som bäst lämpar sig 

eftersom den belyser individers inställning. Uppsatsen syftar till att få en bild av 

respondenternas inställning till sin identitet och hur de upplever mediernas bild av deras 

etniska och kulturella bakgrund. Respondenternas synpunkter på ett par utvalda ämnen 

kommer att bli uppsatsens grund för en slutdiskussion.  

 Jag är medveten om att det finns problem med att använda sig av informella 

intervjuer. Efter intervjutillfället kan det vara omständligt att bearbeta informationen. 

Men det har också sin styrka. Respondenterna tvingas inte in i ett bestämt tankesätt utan 

kan tänka och fördjupa sina åsikter på ett betydligt friare sätt (Halvorsen 1992).  

Variabler/temaområden 

Vid kvalitativa intervjuer kan ett antal temaområden fastställas i förväg. Frågorna inom 

dessa områden kan därefter vara av olika karaktärer. Det finns ett flertal olika frågor 

indelade i skalor (Lantz 1993):  

 

• faktafrågor som är stabila över tid och föränderliga, 

• bedömningsfrågor,  

• åsiktsfrågor,  

• attitydfrågor samt 

• känslolägesfrågor.  
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I åsikts-, attityd- och känslolägesfrågorna är det relationen mellan den 

uppfattande/upplevande individen och begreppet som är i fokus. Frågorna speglar vad 

som bör vara och inte vad som är. I den riktade öppna intervjun är temaområdena 

avgränsade mot bakgrund av den förförståelse som intervjuaren har. Inom de olika 

temaområdena ställs följdfrågor för att belysa problemformuleringen (Lantz 1993).   

 I denna uppsats kommer ett antal i förväg bestämda frågeområden att fastställas. 

Utifrån dessa områden kommer jag sedan att ställa ett visst antal frågor för att belysa 

frågeställningen. Hur många frågor som kommer att ställas är beroende av den individ 

som jag intervjuar. Förhoppningen är att respondenterna ska fritt dela med sig av sina 

erfarenheter och synpunkter på ämnena identitet och medier utan att styras in efter en 

viss frågemall. Jag vill också skapa en dialog där respondenterna känner sig fria att 

kommunicera för att insamlad rådata på så sätt kan bli ett värdefullt material i 

undersökningen. Alla respondenter kommer att ha olika personligheter och vara olika 

villiga att dela med sig sina erfarenheter. Jag kommer därför att begränsa intervjun och 

frågorna beroende på respondentens möjlighet att besvara mina frågeställningar. 

Temaområdena i denna uppsats är följande: 

 

1. Bakgrundsvariabler och flickornas nuvarande självuppfattning 

2. Familjen och hemmet 

3. Kompisar och skola 

4. Svenska samhället och kulturella bakgrunden 

5. Medierna 

6. Framtidsplaner och framtidsdrömmar 

 

Grundperspektiven för samtliga frågeområden är identiteten och medierna. 

Intervjuinnehållet kommer att brytas ner i delaspekter med sammanfattande 

namn/rubriker. Syftet är att få en uppfattning av detaljer som slutligen kommer att bilda 

helheten. Målet är att formulera svaret på uppsatsens och undersökningens 

frågeställning.  
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Teori 
I en snabbt kommunicerande värld där människor och meddelanden rör sig snabbt 

spelar media en allt större roll i identitetsskapandet. Genom medierna kan människor få 

tillgång till andra platser, livsstilar och handlingar. Det ökade antalet tekniska 

kommunikationssätt tillåter individer och grupper att kommunicera med andra och 

påverka varandra trots det geografiska avståndet. På så sätt kan de även förändra sin 

identitet. (Maia 2001, Morley & Robins 1995) Medierna konstruerar en verklighet för 

oss. Bilden som medierna förmedlar ger oss en bild av hur vi ska agera för att bli en del 

av den verkligheten. (Kleberg 2006) 

 I följande teoretiska avsnitt klargörs till en början definitionerna som är relevanta 

för uppsatsen och därefter redogörs för uppsatsens teoretiska utgångspunkt.  

Begreppsdiskussioner 

I följande avsnitt presenteras olika definitioner av identitet, genus och ungdom. Det är 

fyra begrepp som samspelar och som på olika sätt kommer att beröra respondenterna 

och som därmed är relevanta för denna uppsats.  

Vad är identitet? 

Identitet handlar i stora drag om vem man är (Bjurström 1998). Identitetsskapandet är en 

process mellan individen och hennes sociala omgivning. Identiteten bygger på en 

relation mellan självständighet och tillhörighet. Individen måste utveckla en 

individualisering/separation och integration/relation med den sociala omvärlden för att 

kunna uppleva en balanserad självupplevelse. Alla individer lever på så sätt under 

ständig hot att mista sin identitet. Detta kan ske på två sätt, antingen genom ”fullständig 

separation” eller genom ”fullständig integration”. Identitetsskapandet är som mest 

kritisk för barn och ungdomar men är också något som individen hanterar hela livet ut. 

(Jansson 2001) 
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 Jansson i boken Identitetens omvandlingar (2001) hänvisar till Simmel som menar 

att den egna personligheten inte enbart är baserad på individuell erfarenhet, utan den 

bedöms och upplevs hela tiden av omgivningen. På så sätt kan en individ aldrig vara sin 

identitet. För att ha en stabil och oförändrad identitet krävs det att man lever ett liv i 

isolation, avskärmat från all social verksamhet. Men detta skulle vara omöjligt eftersom 

alla individer i sitt identitetsskapande måste ha något att vara autonom i förhållande till 

samt att detta något bekräftar ens autonomi. Identiteten är alltså inte en individuell 

egenskap, utan ett begrepp under ständig social förhandling. (Jansson 2001) 

 Anthony Giddens menar att självidentiteten är den identitet som individen är 

medveten "om”. Det är alltså inget som är givet utan något som rutinmässigt skapas och 

bevaras genom individens reflexiva handling. (Giddens 1999) 

 Nedan presenteras definitioner som gäller för de olika identiteterna.  

Kulturell identitet 

Genom den kulturella identiteten utvecklar individen sina värderingar, stilar och 

kulturella smaker. (Johansson & Miegel 1992) En enklare definition av begreppet 

kulturell identitet är ”… den subjektiva upplevelsen av att vara delaktig i en 

tolkningsgemenskap” (Jansson 2001, sidan 128). 

 Det finns en tydlig koppling mellan begreppen kultur och identitet. Vi kan 

exempelvis tala om en ”svensk kulturell gemenskap” baserad på nationsgränser, språk, 

traditioner m.m. Men en person är mer än bara ”svensk”. Hen är också delaktig i olika 

nätverk och sociala gemenskaper som har olika kulturella kodsystem. Individen måste 

göra sig införstådd som medlem i gemenskapen, dvs. genom uttryck av kulturell 

identitet i form av till exempel en viss klädstil. Men det kräver också en situation där 

den etablerade symbolsystemet förstås och tolkas av omgivningen. (Janson 2001) En 

och samma värdering, stil eller smak kan dels stärka självuppfattningen och dels hjälpa 

till att uttrycka tillhörighet till eller skapa distans till andra individer. (Johansson & 

Miegel 1992)   
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Etnisk identitet 

Ordet etnisk kommer från grekiskans ethnos som betyder människor av samma slag 

eller sort. Etnisk identitet kan definieras på följande sätt: ”… en psykosocial identitet 

som är förankrad i en social grupp eller gemenskap vars  medlemmarna upplever sig 

tillhöra ett speciellt folk med gemensamt ursprung och gemensam härstamning” 

(Bjurström 1998 sidan 119).  

 Etnisk identitet är en gemensam upplevelse av språk och berättelser om ursprung, 

myter, traditioner m.m. De symboliska uttrycken förs vidare till kommande 

generationer, vilket kan förstärka en grupps uppfattning om det etniska arvet. Ungdomar 

övertar i allt mindre grad etniska identiteter från tidigare generationer och söker i större 

utsträckning efter nya identitetsmöjligheter. (Bjurström 1998)  

Social identitet 

Den sociala identiteten definierar individens plats i samhället och relationen mot andra. 

Enligt Burke och Franzoi skapas identiteter genom en rollutövning, dvs. hur en viss 

person förväntas agera. Varje person har flera olika roller i sin sociala identitet. Det är 

viktigt att skilja på en individs förväntade roll och individens utövade roll. Goffman 

använder termen rolldistans för att beskriva åtskillnaden mellan individen och hens 

roller. Rolldistansen används när en individ inte involverar sig känslomässigt i 

utövandet av rollerna. Social identitet är tillvägagångssättet som individen blir en social 

människa på, dvs. genom att lära sig regler, normer m.m. (Johansson & Miegel 1992) 

 Den sociala identiteten kan innebära att individer inom ett lokalt område tillhör en 

gemenskap med en gemensam kultur och gemensamma referensramar. Genom 

moderniseringen är det snarare en produktion av den lokala identiteten som betonas, 

dvs. människor eller grupper. Människor delar symboliska identiteter eller 

gemensamma intressen i olika sociala sammanhang, till exempel genom nationalitet, 

kön, sysselsättning, kultur, politik m.m. På så sätt är identiteten inte kopplad till en viss 

lokal fysisk plats. Identiteten är inte naturligt förutbestämd i en speciell form av livsstil, 

de är inte ett resultat av lagar. Identiteten växer fram av aktörernas förmåga av 

självuppfattning och självförståelse. (Maia 2001) 
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Personlig identitet 

Den personliga identiteten innebär i detta fall unika uttryck av en individ, till exempel 

behov, kunskaper, hopp, drömmar m.m. Psykologen Donald Winnicott beskriver 

utvecklingen av den personliga identiteten som en resa från beroende till oberoende. 

Under den ständigt pågående resan finns tre faser: absolut beroende, relativ beroende 

och mot oberoende. Identiteten skapas i ett konstant samspel mellan strävan efter 

oberoende och självständighet och samtidigt ett beroende av andra (exempelvis 

föräldrar). För att bli en hel person är det nödvändigt att införliva egenskaper av andra 

och samtidigt utskilja på sig själv och andra i omgivningen. Personlig identitet är också 

viktigt att ta i beaktande eftersom den förutbestämmer hur den sociala och kulturella 

identiteten skapas upprätthålls och uttrycks. (Johansson & Miegel 1992)  

 Det finns två olika ideologier – den individualistiska (individen) och den holistiska 

(gruppen) som påverkar den personliga identiteten. I den grupporienterade ideologin ger 

tillhörigheten till gruppen en människa social ställning, och därmed en identitet. 

Ideologin finns mestadels i medelhavsländerna. Ungdomar som har en annan kulturell 

etnisk och kulturell bakgrund och växer upp i Sverige med den grupporienterade 

ideologin i hemmet kan därför ha svårt utveckla sin personliga identitet hemma och i 

samhället. (Ahmadi 1998)  

Vad är genus?  

Kvinnoforskare började använda begreppet genus på 1980-talet. Ordet kommer från 

grammatiken där det står för slag, sort: han, hon, den det. Genus är en översättning av 

engelskans gender. Ordet som har dubbla betydelser: genus (slag/sort) och kön. Genus 

innebär att vi redan vid födseln definieras som flickor eller pojkar och därmed ”görs” 

människor till kön. Det är alltså inte det biologiska könet som bestämmer människors 

sätt att tänka, tala eller deras sociala position utan genusordningen förutbestämmer 

manligt och kvinnligt. Yvonne Hirdman (2001) menar att ordet kön som vetenskaplig 

term cementerar underordningen. Med genus som begrepp i forskningen kan vi däremot 

förstå att det är något som inte bara hör till vår kropp utan också till allt runtomkring 
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oss. Den visar att idéerna om manligt/kvinnligt genomsyrar bl.a. situationer, platser, 

politik, arbete. Allt detta sammantaget skapar genus.  

 Genusordningen ingår i den mänskliga kulturen. Ordningen består av hierarki och 

att män och kvinnor hålls isär. Vi ordnar och delar upp allt för att få en förståelse och 

därmed är alla människor delaktiga i genusordningen eftersom allt i livet kan 

kontrasteras och därmed få genus. Av den anledningen har ordningen inte ifrågasatts, 

varken av män eller av kvinnor. Genus är en självklarhet som ger oss mening och 

upplevs lika naturligt som luften vi andas (Hirdman 2001).  

Tidigare forskning 

Nedan presenteras en översikt av tidigare forskning och de teorier som jag har valt som 

utgångspunkt för uppsatsen. En kortfattad redogörelse för medierna i det globaliserade 

samhället beskrivs i första delen. Därefter beskrivs teorier för relationen mellan 

medierna och identiteten samt den roll medierna har i människors liv. Dessutom 

redogörs för bilden som medierna ger av de andra, bilden av ”kvinnan” och bilden av 

”den andra kvinnan”. Slutligen följer ett kort avsnitt om det komplexa projektet att 

skapa sig en identitet. 

Medierna i ett globaliserat samhälle 

Den tekniska utvecklingen har skapat en globaliserad värld där människor, kultur, varor 

och information flödar mellan länderna. Berg, hav och geografiska avstånd, dvs. de 

fysiska gränserna, som definierar ett samhälle eller en nation har försvunnit. (Morley & 

Robins1995) 

 Det globaliserade samhället har påverkat såväl medieutbudet som synen på 

medierna. Theodore Levitt menar att det har skett en standardisering och 

homogenisering av världsmarknaden, även medieutbudet. De globala storföretagen ser 

nationerna som enhetliga snarare än olikartade. Det är lönsamt att standardisera för att 

kunna hålla ned kostnaderna. Strategin för att kunna få så stor vinst som möjligt är 

därför att se marknaderna som globala snarare än lokala. (Morley & Robins1995) 
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Jurgen Habermas menar att medborgarnas kritiska förnuft har ersatts av kommersiella 

intressen och av ekonomisk och politisk manipulation. Mediepubliken konsumerar 

därför det som serveras i medierna istället för att använda sitt kritiska förnuft, vilket är 

en förutsättning för medborgarnas demokratiska deltagande. Dagens medier 

karaktäriseras av banalitet och glamourisering av frågor som är av offentliga intressen. 

Medierna talar inte till mediepubliken som medborgare utan som konsumenter. (Morley 

2000, Stevenson 1995, Habermas 1998) Andra forskare anser att medietexter är öppna, 

kan skapa olika meningar och tolkas beroende på mottagarens kontext och kulturella 

bakgrund. (McQuail 2000) Postman anser dock att medieanvändarna i och med internet 

har blivit sina egna ”gatekeepers”. De gör sina egna medieval och sållar ut vad de vill se 

eller höra. De traditionella gatekeepers, exempelvis nyhetsbyråerna har fått en förändrad 

roll som ”matchmakers”. (Lee & So 2002)  

Relationen mellan medieanvändning och identitetsskapande 

Samspelet med medierna kan ha olika betydelser för individers identitetsskapande. 

Medieanvändningen och identiteter är inte en envägsrelation. Relationen består av ett 

komplext samspel. (Jansson 2001:2) Enligt Thompson som använder termen ”den 

mediala interaktionen” (mediated interaction) gör tekniska medium det möjligt att 

information överförs till individer trots att de är avlägsna i tid och rum. Individer kan ta 

del av information och medietexter genom medierna och relatera till händelser, platser, 

personer som är avlägsna i tid och rum. Exempelvis måste människor som tittar på TV 

upphäva de rumsliga och tidsliga ramarna för sitt vardagsliv och tillfälligt infinna sig 

efter en annan tids-rum-koordination. (Jansson 2001, McQuail 2000)  

  Raymond William drar paralleller till när bilen uppfanns och menar att televisionen 

har samma funktion. Den kan transportera individer eller familjer till destinationer 

(psykiskt, symboliskt och imaginärt) långt borta från hemmet eller det lokala området. 

Alltifrån telegrafen till satelliten har enligt James Carey gett upphov till gemenskaper 

som förenas genom symboler, former och intressen. (Morley 2000) Användningen av 

medier bidrar alltså till ett slags vidgande av människors kulturella referensramar. 

(Jansson 2001) 
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 Genom mediekonsumtionen är det inte bara det rumsliga och tidsliga som 

överskrids. Mediekonsumenterna får också möjlighet att stiga in i mer eller mindre 

fiktiva och sagolika världar. Det är ett slags gränsområden mellan dröm och verklighet 

där individerna kan få nya perspektiv på sin egen vardagsverklighet. Källan till fantasin 

har i dag övertagits av den mediala populärkulturen:  

”Genom interaktionen med medias alternativa världar, berättelser och karaktärer – 

förmedlade genom till exempel filmer, TV-serier och reklam – får individen utrymme 

att temporärt omförhandla innebörden av sin egen kulturella identitet” (Jansson 2001, 

sid 143). 

 Individen ställer sig utanför sig själv och framkallar den självreflektion som är 

nödvändig för att ge en förståelse för det egna identitetsarbetet. I detta fall är även 

dokumentära program, exempelvis nyheterna, fantasmagoriska. Den ger också tittarna 

en möjlighet till imaginära identitetsexperiment. (Jansson 2001)  

 Williamson har i en studie om reklam betonat ideologins roll, där ideologin 

definieras som individers imaginära relation till deras verkliga tillstånd av existens. 

Även Althusser menar att ideologins funktion är att konstituera individer som subjekt. 

De kommersiella produkterna blir ett sätt att nå social eller kulturell status och att bli 

den person som vi önskar vara. Vi omvandlas genom reklamen men i slutändan är det 

imaginära och därmed falska bilder av oss själva. Detta fenomen kallar Williamson 

varufiering (commodification). (McQuail 2000) 

 Individers relation till medierna är också responslös och monologisk, dvs. består av 

envägskommunikation. Vanligtvis är den sociala interaktionen, som det kulturella 

uppstår i, en ömsesidig process av uttryck och tolkning. Interaktionen har av Thompson 

kallats för ”medierad kvasi-interaktion” (mediated quasi-interaction). Med detta menas 

att interaktionen med medierna ger upphov till en imaginär hermeneutisk tillhörighet. 

Mediekonsumenten kan få en känsla av att tillhöra en gemenskap genom att konsumera 

medietexter. Men personen ifråga blir aldrig personligen bekräftad som ett tolkande och 

förstående subjekt. Om mediekonsumenten utvecklar en särskild klädstil i förhållande 

till ett medialt utbud så kommer de fortfarande att vara tysta och opersonliga. Detta 

fenomen har även Kellner påvisat. Han menar att populärkulturen blivit särskilt anpassat 
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för postmoderna identiteter, dvs. en postmodern orientering mot fragmentariska och 

snabbt fluktuerande medierepresentationer. (Jansson 2001, McQuail 2000) 

 Jean Baudrillard är en postmodernistisk tänkare med många intressanta teorier som 

berör identitetsaspekten. Baudrillard anser, liksom Thompson, att medierna består av en 

envägskommunikation som passiviserar mediepubliken. Publiken som skapas är en 

massa som kräver ständig underhållning. Medierna skapar en verklighet för tittarna som 

upplever mediernas verklighet mer verkligt än deras egen verklighet. Medierna skapar 

alltså en simulering av verkligheten. (Stevenson 1995) Ett exempel på simuleringen 

visas i Elizabeth Frazers studier av tonårsflickor i USA. Flickorna anser i studien att 

mediernas versions av ungdomars liv är mer legitima än deras egna erfarenheter. 

(Durham 1999) 

 Medierna skapar ett innehåll som konstruerar vår uppfattning om klass, etnicitet 

och ras, nationalitet, sexualitet, ”vi och dem”. Mediala historier och bilder skapar 

symboler och myter som hjälper till att fastställa en gemensam kultur för majoriteten i 

landet. (Durham 1999) 

 Roland Barthes använder sig av begreppet myter. Enligt Barthes är myter 

värdeladdade idéer som härstammar från en kultur och förs vidare genom 

kommunikationen. Medieutbudet innehåller flera ”texter” som oftast är standardiserade 

enligt vissa konventioner och koder i samhället. Dessa koder följer myterna i 

medieproducentens och mediemottagarens kultur och blir därmed familjära och 

accepterade. (Durham 1999, McQuail 2000)  

 Slutligen kan medieanvändningen påverkas av sociala och kulturella vanor. Pierre 

Bourdieus5 teori om kulturellt kapital innebär att inlärda kulturella erfarenheter och 

smaker oftast överförs genom familjen, utbildning och klassystemet och kan påverka det 

medieval som individer gör. (McQuail 2000) I samspelet med medierna sker en 

klassificering där det enligt Bourdieu innebär att alla kulturella uttryck avslöjar något 

om mediekonsumenten. När en individ använder exempelvis en produkt får den en 

innebörd och klassificeras av konsumentens kulturella status. Samtidigt klassificerar 

produkten personen i fråga. Kulturella uttryck kan användas för att skapa sociokulturella 

                                                
 
5 Pierre Bourdieus klassifikationskamp presenteras utförligare under avsnittet Identiteten som ett projekt. 
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skillnader. Flera studier har visat att detta hänger också samman med individers relation 

till medierna. Människor med högre kulturellt och ekonomiskt kapital föredrar 

högkultur mot dem som har ett lägre kulturellt kapital. (Jansson 2001:2) Enligt Kleberg 

(2006) har det sociala kapitalet betydelse för att motverka det negativa kapitalet det 

innebär av att vara kvinna.   

 Bourdieu menar också att en människa aldrig kan bli helt kvitt sin barndom och en 

grupp aldrig bli kvitt sin historia. Bourdieu använder sig av termen habitus som innebär 

de system av dispositioner som människor förvärvar genom att vistas i en bestämd 

social miljö (hem, skola m.m.). Människor har friheten att handla, tänka och värdera, 

men endast utifrån de ramar som skapas i mötet mellan deras habitus och de omgivande 

sociala sammanhangen. (Sjögren 1998)   

 Enligt Clarke förser medierna ungdomarna med ”råmaterial” till deras 

identitetsskapande. Detta görs genom den s.k. defusionsprocessen där medierna sprider 

stilar och identiteter från en viss grupp till allmänheten. Stilen som är grunden för 

identiteten görs till ”en kommersiell möjlighet” och blir på så sätt ”en ny 

konsumtionsmöjlighet”. (Bjurström 1997) 

Mediernas roll i människors liv 

Medierna kan på olika sätt ge oss en bild av vår verklighet och därmed ha olika 

funktioner i människors liv. Mediernas roll kan vara följande (McQuail 2000).  

 

• Medierna som ett fönster av händelser eller erfarenheter, vilket ökar vår 

omvärldsbild, tillåter oss att se vad som händer utan inblandning från andra.  

• Medierna som en spegel av händelser i samhället och världen. Spegeln riktning 

och vinkling bestäms dock av andra och vi är mindre fria att välja vad vi vill se.  

• Medierna som ett filter eller gatekeeper där de väljer avsiktligt eller inte att 

uppmärksamma vissa erfarenheter och stänga av andra röster. 

• Medierna som en skylt, guide eller tolk. De visar vägen och gör det som är 

gåtfullt för oss begripligt. 

• Medierna som ett forum eller en plattform för presentation av information och 

idéer för en publik som oftast får möjlighet att ge feedback.  
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• Medierna som en informerad samtalspartner som inte bara ger oss information 

utan också svarar på frågor.  

 

Nedan följer en teoretisk diskussion kring några av de ovanstående funktioner som 

medierna har i människors liv.  

 Historiskt sett har medierna haft en central roll i skapandet av den nationella 

gemenskapen och identiteten. Förmodligen hade skapandet av den gemensamma 

kulturen och identiteten varit omöjligt utan skriftspråket och etermedier. (Morley & 

Robins 1995) 

 Morley & Robins använder termen Heimat (home) för att beskriva bevarandet av 

kulturen och identiteten samt mediernas roll i denna process. Heimat är ett behov att 

söka efter rötterna, ursprunget och den äkta identiteten. Det är en nostalgi och utopi som 

är kopplad till gemensamma minnen och traditioner. De andra i omgivningen som inte 

tillhör gemenskapen anses vara främlingar som hotar säkerheten för dem som delar ett 

gemensamt ”hem”. Medier och främst filmer används i detta sammanhang för att stärka 

identiteten. Detta görs främst genom att producera filmer som visar landets historia och 

befolkningens ursprung. (Morley & Robins 1995, Morley 2002) 

  Max Read ansåg redan år 1946 att medierna kan skapa vår uppfattning om den 

sociala verkligheten (Morley & Robins 1995):  

”The radio not only reports history, it seems to make it. The world seems to originate 

from the radio. People still see things and events but they become real only after the 

radio has reported the event and the newspaper has run a picture of it.” (Morley & 

Robins 1995, sidan 130).  

 En intressant tanke som Jean Baudrillard har är att många händelser, till exempel 

Vietnamkriget, förmodligen inte skulle ha skett om inte medierna existerade. 

Verkligheten har flytt in i medierna samtidigt som människor flyr till medierna, där de 

försöker upprätthålla en indirekt kontakt med verkligheten. Verkligheten och historien 

är inte längre vår utgångspunkt. Vi saknar en historia som är förankrad i det som vi en 

gång kallade verklighet. (Stevenson 1995) 

 Lokala medier har, enligt Janowitz studier, visat att de kan skapa en identitet och 

social organisering (McQuail 2000). Men också nationella radio- och TV-sändningar 
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kan skapa en enande känsla bland befolkningen. Den kan länka samman periferin med 

centrum och omvandla sociala händelser till något som berör hela befolkningen. 

Medierna kan också länka samman den nationella offentligheten med den privata sfären 

genom heliga stunder av nationell kommunikation, exempelvis när regenten i landet 

talar till befolkningen med känslouttryck. (Morley 2000) Främst televisionen har Dayan 

& Katz i en studie funnit att en viss speciell typ av händelse kan ena befolkningen. 

Detta sker på ett rituellt sätt för att fira i en nationell eller global anda. Exempel på detta 

är OS, kungliga bröllop o.s.v.   

 Medierna kan ena spridda individer i en grupp eller integrera nykomlingar till 

samhället. Genom att medierna erbjuder värderingar, information, idéer hjälper dem oss 

att forma identiteter. Denna process kan vara användbar för att hålla samman ett 

samhälle. I tidigare epoker hade religionen, familjen eller gruppkontroll den funktionen. 

(McQuail 2000)  

 Medierna kan ha både centrifugal eller centripetal effekt på människors utformning 

av sin identitet. Med centrifugal effekt menas att medierna ger individer möjlighet till 

social förändring, frihet, individualisering och fragmentering. Den centripetala effekten 

innebär socialt enande, ordning, gemenskap och integration. Dessa två effekter kan i sin 

tur ha både positiv och negativ verkan. Den positiva versionen av centrifugal effekt 

leder till frihet och mångfald men den negativa versionen är identitetsförlust. Den 

positiva versionen av centripetal effekt i sin tur innebär att individer känner integration 

och solidaritet och den negativa är dominans och ensidighet. Stärker eller försvagar då 

medierna bildandet av identiteter? (McQuail 2000). 

 Scannel anser att medierna har ett schema som skapar en dagordning för 

mediekonsumenterna och orienterar dem i det dagliga livet, dvs. en medial tid istället 

för historisk tid. Den sociala gemenskapen förenas i en verklighetskänsla skapad av 

medierna. Världsnyheterna från de ekonomiska och politiska centrumen vävs in i vårt 

dagliga liv. Medierna uttalar de privata och offentliga sfärerna i mediekonsumenternas 

liv. Det är också en fördel för individer att följa med i nationella händelser genom 

medierna. Enligt Scannell måste en individ titta på TV under ett antal timmar dagligen 

för att kunna följa med i nationella händelser och vara en av dem som har ”sett vad som 
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hänt”. Personer som inte har möjlighet att ta del av medier dagligen kommer att inte få 

”medlemskap i kulturen”. (Morley 2000) 

Teorier om mediernas diskriminering av ”de andra” 

Teorin om strukturell diskriminering menar att exkluderingen av ”de andra” sker från 

majoritetssamhällets sida. Teorin fokuserar på hur rutinmässiga handlingar kan 

reproducera ojämlikhet som gynnar en dominant grupps intressen. Ett exempel är 

normer som utestänger individer och/eller ignorerar individers olika förutsättningar. 

Föreställningar är utbredda i samhället och gör att de inte blir utmanade. Eftersom 

diskrimineringen ofta är omedveten så förnekar man den. (Camauër & Nohrstedt 2006)  

 Ylva Brune (2006) hänvisar till Kristina Boréus som identifierar fyra typer av 

diskursiv diskriminering.   

 

•   Utestängande från diskursen. Personer som har kategoriserats på ett visst sätt 

kan inte och får inte medverka i att formulera frågor som är relevanta för dem. 

Deras röster utestängs från diskursen. Osynliggörande är den mest kraftfulla 

varianten av utestängande.  

•   Negativ framställning. Detta innebär att ”de andra” presenteras upprepade gånger 

med etiketter som har negativa konnotationer, till exempel ”invandrartät” eller 

”invandrarkille”. Man använder också ”benämningar som får gruppen att inte 

vara individuella eller mänskliga, till exempel ”asylström” eller ”invandrarvåg. 

•   Diskriminerande objektifiering. Personer objektifieras när de beskrivs utan 

hänsyn till deras egna analyser, önskemål, tankar och känslor.  

•   Förslag till negativ särbehandling eller beskrivningar som normaliserar negativ 

särbehandling. Det här innebär en direkt uppmaning till handling men inom 

journalistik står direkta förslag och uppmaningar i strid med journalistikens 

norm att beskriva händelser objektivt och neutralt. Däremot kan det sägas i text 

och bild som är enkla att identifiera, till exempel påstår inte nutida nyhetstexter 

att mörka män är farliga för nordiska kvinnor, men de kan foga samman tecken 

som skapar associationer i den riktningen.  
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Samtidigt kan ett synliggörande av en grupp i en negativ nyhet också vara en form av 

diskriminering. Framför allt är det främst i sportsammanhang och i brottsjournalistik 

som ”de andra” får utrymme. Brune (2006) använder tre olika begrepp av inkludering 

som beskriver när folkgrupper återges i medierna.  

 

• Naturlig inkludering. Individer och grupper presenteras i sammanhang med 

invandrartäta förorter och pekas ut som kriminella snarare än inom politik, 

ekonomi och andra viktiga samhällsområden.  

• Stereotyp inkludering. Den porträtterade människan gestaltas efter en mall för 

invandrartyper. Kvinnor med annan etnisk eller kulturell bakgrund beskrivs 

antingen som offer eller som offer på väg att bli hjältar genom att de frigör sig 

från sin bakgrund eller familj.  

•   Chauvinistisk inkludering. Invandraren eller flyktingen används för att bekräfta 

att Sverige är bäst. Denna form av inkludering sker på ”våra” villkor och 

används till exempel när flyktingar ska utvisas.  

 

Ylva Brune har i tidigare undersökningar visat hur nyhetsmedierna över tid har skapat 

”invandrare” som en speciell kategori människor. Genom stereotypisering tilldelas 

roller gång på gång, till exempel ”invandrarkillar”, ”män från Mellanöstern” och 

”invandrartjejer”. Stereotypiseringen innebär att upprepningen slutligen uppfattas som 

att svenskt är synonymt med modernt, fritt, jämställt. ”Muslimskt” eller ”från 

Mellanöstern” blir på samma sätt synonymt med traditionellt, förtryckande, patriarkalt. 

När en stereotyp existerar som en bild i läsarnas huvuden, behöver tidningstexten till 

slut inte uttalat referera till den grupp som avses i till exempel en brottsnotis. Till slut 

”vet vi” att det handlar om ”invandrarkillar” i nyheterna om mobiltelefonrån. Vi har läst 

samma slags nyheter många gånger och känner igen koderna i dem. (Brune 2006) 

Mediernas bild av ”de Andra”  

I dag projiceras vi dagligen med bilder av ”de Andra” genom televisionen. Vi är 

beroende av den bild som medierna skapar av andra platser, människor och händelser. 

Ju mindre erfarenhet som vi har av det som visas desto mer beroende är vi av de bilder 
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som visas av medierna för vår uppfattning av omvärlden. Det är därför viktigt att ta 

hänsyn till mediernas bild av ”de Andra”. (Morley & Robins 1995)  

 I historien har västvärlden beskrivit sig själv i moderna termer och i relation till 

Orienten. Västvärlden ansågs vara Orientens motsats, där Väst stod för bland annat det 

moderna, rationella, universella, De västerländska medierna har gett sig själv rätten att 

representera det icke-västerländska och därmed definiera begreppet ”vi” åtskilda från 

”dem”. (Morley & Robins 1995) 

 Roland Barthes anser att det finns en oförmåga att föreställa sig andra kulturer, dvs. 

”de Andra”. Därför tvingas man att förneka och förvandla det till något som liknar en 

själv. Enligt Hebdige införlivas andra kulturer (de Andra) i den dominerande kulturen 

genom två grundläggande strategier. För det första genom att de trivialiseras, 

naturaliseras eller domesticeras och för det andra genom att de exotiseras, görs till 

spektakel eller clowner. Andra kulturer än majoritetskulturen ”normaliseras” på detta 

sätt in i den rådande ordningen. (Bjurström 1997) 

 Edward W. Said (1978) menar att bilden av ”den mystiska Orienten” är en 

standardiserad stereotypisk bild som har förstärkts i den elektroniska postmoderna 

världen som vi lever i. I boken Orientalism skriver han att Orienten är en etablerad idé 

därför att Occidenten (Västvärlden) behöver den för att också kunna existera. Synsättet 

har gett den europeiska kulturen en starkare identitet. (Said 1978, sid. 112). 

”De flesta bilderna föreställer uppretade folkmassor och elände eller irrationella (och 

därför hopplöst excentriska) gester. Bakom alla dessa bilder döljer sig hotet om jihad” 

(Said 1978, sid. 427).  

 Invandrare framställs som syndabock i de västerländska medierna. Giovanna 

Campani visar exempelvis i en studie att afrikanska kvinnor i italiensk media framställs 

som prostituerade trots att verkligheten visar motsatsen. Hargreave har i sin 

undersökning om minoriteter i Frankrike kommit fram till att de oftast visas som 

problem. När de visas på skärmen är det en i en mindre biroll där de inte får uttala sig 

om saker och ting. (Morley 2000)   
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Mediernas bild av ”kvinnan” 

I medierna porträtteras ”den goda kvinnan” som en moder som är hemma. 

Karriärkvinnan däremot porträtteras som ensam, bitter och desperat efter en man. 

Medieutbudet, framför allt televisionen, visar främst starka kvinnor, ensamma mammor, 

karriärkvinnor, kvinnliga vänner och kvinnor med supermakter. (Pantti 2004) Även 

Kleberg (2006) hänvisar till Hirdman (2002) som menar att tidningar förmedlar 

stereotypa kvinnobilder och myten om att kvinnor blir kvinnliga bara genom att vara 

sexuellt passiva, ge kärleksfull service åt maken och barnen och förlita sig på mannen i 

alla beslut utanför hemmet.  

 Mediernas uppmärksamhet riktas annorlunda mot den offentliga sfären (politik, 

krig, ekonomi, sport) där män tenderar att existera mer än kvinnor. Medieutbudet där 

kvinnor finns, exempelvis såpoperor, negligeras och anses inte lika viktiga i medierna. I 

fiktiva program framställs kvinnor i familjeroller och stereotypa sysselsättningar. De 

framträder oftast som passiva och håller sig i bakgrunden. (McQuail 2000)  

 Inom medierna finns också en gränsdragning mellan privat och offentligt. Frågor av 

”privat karaktär” debatteras inte i medierna och konsekvensen blir därmed också att 

vissa gruppers frågor inte debatteras, till exempel abort, familjevåld, prostitution. 

(Kleberg 2006) 

 När det gäller TV-reklamen dominerar män både visuellt och verbalt. I 

veckopressreklam dominerar kvinnor däremot. På så sätt framstår männen som de 

kunniga experterna. I tidningar är kvinnor underrepresenterade i journalistiska texter 

och i bildmaterial. När kvinnor väl finns representerade är det utifrån stereotypa 

föreställningar. Den amerikanske forskaren Gaye Tuchman har myntat begreppet 

”symbolisk utplåning” som avser att kvinnors erfarenhetssfärer inte beskrivs eller 

analyseras i medierna. Om kvinnor förekommer i dagspress är det utan efternamn och 

alltid drabbade av någon katastrof. (Kleberg 2006) 

 Bilden av ”kvinnan” i dagens samhälle hämtas från mediala konstruktioner av den 

idealiska kvinnan. Denna process börjar redan i barndomen och fortsätter i 

ungdomsåren. Intervjuer med tonårsflickor visar att deras ideal av en kvinnas kropp 

kommer från medierna. (Durham 1999) 
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Mediernas bild av ”den Andra kvinnan” 

Enligt Said (1978) har postmoderna medier tvingat in informationen i standardiserade 

former och gett upphov till att Västvärlden definierar Orienten som ”den mystiska 

orienten”. Diktare har ända från medeltiden haft idén om Orienten som en sagolik värld. 

Ett exempel är den franske romanförfattaren Gustave Flaubert som i sina romaner 

förknippar Orientens kvinnor med fri och liderlig sexualitet: harem, prinsessor, slavar, 

slöjor, dansande flickor m.m. Denna bild av Orienten har funnits långt tillbaka i 

historien och finns än i dag (Said 1978)  

 Även Strand Runsten (2006) hänvisar till Darvishpour som också betonar 

stereotypiseringen i medierna. Han har kommit fram till att stereotypen som visas i 

medierna av kvinnor med annan kulturell och etnisk bakgrund är en bild av kvinnorna 

som förtryckta, passiva, okunniga och isolerade. Denna stereotypisering leder till en 

fokusering på deras ”problem” i stället för möjligheter och handlingsförmåga. En 

konsekvens av den negativa rapporteringen om unga kvinnor som förtryckta är att deras 

utvecklingsmöjligheter i samhället riskerar att stagneras eller försämras. I förlängningen 

skapar detta ett synsätt där kvinnorna underskattas som aktörer. (Strand Runsten 2006)  

 Strand Runsten (2006) refererar till en undersökning av mordet på Fadime Sahindal 

år 2002 genomförd av Lena Grip, samma år som mordet. Hon har studerat fyra 

dagstidningar i Sverige i samband med mordet och undersökt mediernas roll i skapandet 

av bilden av ”de Andra”. Undersökningen visar bland annat att tidningarnas 

beskrivningar var övervägande stereotypa. I rapporteringen nämns Fadime enbart vid 

förnamn. På så sätt förminskas hon och separeras från den övriga familjen. Hela släkten 

anklagas för mordet och Fadime ställs mot släkten. Även Löwander (1997) har kommit 

fram till att ”invandrartjejer” framställs som icke-handlande, ovetande offer för förtryck 

samt oförmögna att själva bedöma sina möjligheter. (Strand Runsten 2006)  
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Identiteten som ett projekt 

Vägen till en identitet är inte enkel och har olika vägar att ta. Anthony Giddens 

struktureringsteori är viktig att belysa närmare. Giddens menar att mänskliga aktiviteter 

och sociala strukturer har en relation till varandra. Den sociala strukturen reproduceras 

genom upprepning av individers handlande och kan därför förändras. Men dessa 

strukturer kan också ändras när människor börjar ignorera dem, ersätta dem eller 

reproducera dem annorlunda än traditionellt sett. Andra människors förväntningar på 

oss skapar sociala strukturer och våra handlingar reproducerar dessa strukturer. 

(Gauntlett 2002) 

 Giddens menar att i moderna samhällen spelar självidentiteten en stor roll i 

förhållande till omgivningen. Samhällen som bygger på traditioner ger individer klart 

definierade roller, medan människor i högmoderna samhällen själva måste arbeta fram 

sina egna roller, dvs. skapa självet reflexivt. Detta innebär att människor ständigt gör 

revideringar av sin identitet mot bakgrund av nya kunskaper. Identiteten är ett narrativt 

projekt som hela tiden utforskas, konstrueras och reflekteras över. För att en person ska 

kunna bygga en stabil självidentitet krävs också en grundläggande tillit. (Giddens 1999, 

Gauntlett 2002)  

 I boken Modernintet och självidentitet hänvisar Giddens till Ronald D Laing som 

anser att en person med skadad självkänsla är en individ som saknar känsla av 

biografisk kontinuitet och därmed inte känner sig levande, känner fruktan för sin egen 

existens och försöker smälta in med omgivningen, känner sig moraliskt tom på grund av 

att individen saknar sin egen självuppskattning. (Giddens 1999) 

 Skamkänslan och självidentitet hör ihop eftersom det är en ångest över det adekvata 

i individens berättelse om sig själv och därmed individens biografi. Skam bottnar i en 

känsla av otillräcklighet. Om individen upplever att hens berättelse inte är socialt 

acceptabelt kommer individen att känna skam. Motsatsen till skam är stolthet och 

självaktning. En person som är stolt över sig själv känner psykologiskt att hens 

berättelse är berättigad och enhetlig. Detta skapar en trygg självidentitet för individen. 

(Giddens 1999) 

 Samtidigt finns det en konkurrens om identiteterna i samhället. Konkurrensen 

mellan olika identiteter beskrivs enligt Bourdieus terminologi som en 
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klassifikationskamp. I kampen fungerar alla individer som objekt och subjekt, dvs. 

några som klassificerar och klassificeras. Exempel på detta är den svenska majoritetens 

uppfattning om etniska minoritetsgrupper. Men alla människor har inte samma 

förutsättningar att driva igenom sina uppfattningar om klassificeringarna. Detta kan leda 

till att etniska grupper kan påverkas av hur andra klassificerar dem och överta delar av 

uppfattningarna om dem. Klassifikationskampen kan slutligen leda till att en etnisk 

grupp förändrar sin självuppfattning. Konkurrensen mellan olika sociala identiteter 

innefattar också en kamp om vilka innebörder deras kulturella uttryck ska tilldelas. 

(Bjurström 1998) 

 Bland ungdomar med annan etnisk och kulturell bakgrund kan den egna 

härkomsten användas på ett strategiskt sätt i samhället. Den etniska bakgrunden upplevs 

som en tillgång i vissa sammanhang och tonas ner vid andra tillfällen där bakgrunden 

anses vara ett hinder. När det gäller ungdomskulturen handlar alltså etnicitet om något 

som omvandlas, konstrueras eller förstärks i vissa situationer. (Bjurström 1998)  

 Som vi har sett tidigare får begreppet livstil en viktig roll i det moderna sociala livet 

som vi lever i enligt Giddens (1999). Individer får många valmöjligheter att skapa 

biografiska berättelser i självets reflexiva projekt. Men valmöjligheterna tvingar också 

individerna att komma fram till livsstilsval bland de många alternativen. Eftersom det 

finns olika handlingsmiljöer att agera inom kan livsstilsvalen variera. Hur en person 

agerar i en miljö kan vara annorlunda och inte passa in i en annan miljö. (Giddens 1999) 
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Sammanfattning av teorikapitlet 
I det här kapitlet har vi kunnat se att identitet kan vara olika, kulturell, social, etnisk och 

personlig identitet. I samspel med genus ger det en bra bild av begreppen som används i 

uppsatsen.  

 Vi har också kunnat se att medierna har förändrats i den globaliserade och 

postmoderna världen. Det har också i sin tur påverkat hur vi skapar oss en identitet. För 

flickor med annan etnisk och kulturell bakgrund som har en uppväxt hemma och en 

uppväxt ute i samhället blir identitetsprocessen och de identitetsexperiment som 

medierna erbjuder komplex. De måste hantera två olika situationer.   

 Medierna har olika roller i människors liv. De kan vara ett fönster, en spegel, ett 

filter, en guide, ett forum och en samtalspartner. Medierna kan ena eller skapa skillnader 

när de konstruerar en bild av verkligheten.  

 Medierna skapar en medial ”verklighet”, en sorts fiktiv värld, som kan uppfattas 

som en verklighet. I mediernas bild av ”verkligheten” ska människor skapa sig en 

identitet. Det blir en sorts medial verklighet som konstruerar den bild av verkligheten 

som möter människor varje dag.  

 Bilden som medierna skapar av ”de Andra” och av ”kvinnan” ger tillsammans en 

annan stereotyp bild av ”den Andra kvinnan”. Medierna fokuserar på problem snarare 

än möjligheter och handlingskraft. Flickor med annan bakgrund framställs som icke-

handlande, offer och oförmögna att själva agera. Men det är svårt att ändra medierna 

bild av ”verkligheten”. Genom strukturer i samhället konstrueras och reproduceras 

bilder som vi har av ”den Andra kvinnan”. Samtidigt ska människor arbeta fram sin 

identitet i självets reflexivitet, som Giddens (1999) kallar det. För att lyckas bygga en 

stabil identitet krävs tillit till medierna och samhället, annars känner människor skam. 

 Bilden som medierna skapar av ”verkligheten” måste därför bättre stämma överens 

med den bild som finns i det reella livet och i samhället. Genom att visa ”sanningen” 

kan människor börja känna tillit och få styrka att skapa sig en stark självkänsla. 
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Resultat 
Intervjuerna har genomförts med sex flickor, varav tre har syriansk-ortodox ursprung 

och tre har kurdiskt ursprung. Intervjuerna har genomförts med sex temaområden som 

underlag. Syftet är att intervjuområdena ska ge en bild av flickornas egenupplevda 

situation och slutligen ge svar på huvudfrågan i uppsatsen: Hur ser relationen ut mellan 

medier och flickor med annan etnisk och kulturell bakgrund? De sex intervjuområdena, 

som har utgjort underlag för intervjuerna, är följande.  

 

1. Bakgrundsvariabler och flickornas nuvarande självuppfattning 

2. Familjen och hemmet 

3. Kompisar och skola 

4. Svenska samhället och kulturella bakgrunden 

5. Medierna  

6. Framtidsplaner och framtidsdrömmar 

Bakgrundsvariabler och flickornas 
nuvarande självuppfattning 
 

I första delen presentera flickorna och deras självuppfattning i det svenska samhället. 

Om flickornas bakgrund 

Hanna är 25 år och kurd från Irak  

Hanna är född i Sverige och uppvuxen i Gävle men bor i Stockholm. Hon har en 

lillasyster, lillebror och en mamma. Hennes pappa gick bort för tre år sedan. Hanna har 

fil. kand. i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan i Gävle. Föräldrarna är 

högutbildade; pappa var läkare och mamma läste till agronom i Bagdad och senare 

apotekstekniker i Sverige. I dag är Hanna arbetssökande.  
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Rojda är 21 år och kurd från Turkiet 

Rojda är född i Sverige och uppvuxen i Dalarna, men bor numera ensam i Bagarmossen. 

Rojda studerar Filmregi på Stockholms Dramatiska Högskola. Hon har en lillasyster 

som bor med föräldrarna i Dalarna. Pappa var politisk aktiv och flyttade från Turkiet till 

Tyskland och därefter till Sverige när han var 24 år. Föräldrarna äger en pizzeria i 

Dalarna där de jobbar mycket. Mamman arbetar också som undersköterska och tolk.  

Shnaa är 21 år och kurd från Irak 

Shnaa är född i Sverige och uppvuxen i Kista-området i Stockholm. Hon har en äldre 

bror och en äldre syster som är 7 och 10 år äldre än henne. Föräldrarna bor kvar 

Stockholm men Shnaa bor i studentlägenhet i Gävle. Hon studerar nu på Serie- och 

bildberättarprogrammet på Högskolan i Gävle. Pappan är delägare i ett slakteri som 

säljer kött och mamma är delägare i en saluhall i Rinkeby. Innan föräldrarna kom till 

Sverige var pappan fysiker och mamman tekniklärare i sina hemländer.  

Melina är 23 år och syrian från Libanon 

Melina är född i Libanon och flyttade till Sverige med sina föräldrar när hon var ett år 

gammal. Hon har bott i Örebro men är uppvuxen i Södertälje. Hon har två äldre bröder 

och en äldre syster och bor med sin mamma i dag. Hennes pappa gick bort för 10 år 

sedan. Melina är utbildad undersköterska och har jobbat på Huddinge sjukhus. I dag 

jobbar hon som personlig assistent. Hennes pappa var skräddare och hade en egen butik 

i Libanon där han arbetade tillsammans med Melinas mamma. Hennes mamma arbetar 

fortfarande som sömmerska. 

Laura är 22 år och syrian från Irak 

Laura är född i Sverige och uppvuxen i Södertälje där hon fortfarande bor i dag. Hon är 

mellanbarn och har en äldre bror som är 27 år och en lillasyster som är 13 år gammal. 

Hon är utbildad undersköterska och arbetar inom hemtjänsten. Även hennes mamma har 

samma yrke och utbildning. Pappa är förtidspensionerad på grund av leukemi och 

föräldrarna ligger i skilsmässa.  
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Lucia är 23 år och syrian från Turkiet  

Lucia är född och uppvuxen i Södertälje och bor också där i dag. Lucia är gift med en 

syrian och föräldraledig med deras son som är 4 månader gammal. Innan 

föräldraledigheten studerade hon lärarutbildningen på Stockholms universitet men när 

barnet kom pausade hon studierna. Lucia har en mamma och pappa och är näst yngsta 

barnet av fyra barn. Hon har en äldre bror, en äldre syster och en yngre bror. Hennes 

mamma som är turk har konverterat från islam till kristendomen när hon träffade Lucias 

pappa som var kristen. Mamman är alltså numera syriansk-ortodox. Båda föräldrarna är 

utbildade och verksamma som lärare. 

Flickornas självuppfattning 

Bland respondenterna finns en gemensam upplevelse av vilka de anser sig vara. 

Upplevelsen att uppfattas på ett sätt av det svenska samhället och den egna kulturen, 

samtidigt som de vill uppfattas som den person de verkligen är genomsyrar alla 

flickornas svar. På frågorna om hur de uppfattas, hur de uppfattar sig själva och hur de 

vill uppfattas visar tydligt att kulturen påverkar flickornas liv och den uppfattning som 

de får av sig själva som individer i det svenska samhället. De vet att de har en annan 

etnisk och kulturell bakgrund, men vill uppfattas som sig själva – som människor – utan 

att placeras i en förutbestämd position, men samtidigt är deras utseende det som sätter 

dem i en position där de uppfattas på ett sätt som de inte vill förknippas med.  

 
Jag uppfattar mig själv som syrian för att det är mitt blod. Det är inte många som tror att jag är 

syrian. Många tror att jag är serb eller svensk. Jag vill uppfattas som jag är bara. Jag vill att de ska 

acceptera mig bara.  

Laura 

 

Viljan att känna sig som en del av det svenska samhället uttryckte Lucia tydligt.   

 
Jag tror att andra uppfattar mig som en riktig svartskalle. För att jag ÄR det. Jag vet att jag ÄR det. 

Innerst inne spelar man hård på utsidan ”jag skiter i vad han eller hon tycker”. Men det skulle vara 

skönt att bli uppfattad som en riktig svensk vare sig man har mörkt hår eller mörka ögon.  

Lucia 
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I grund och botten vet jag att jag är syrian och jag har aldrig känt att jag är svensk.  

Melina 

 

Även respondenterna med kurdisk bakgrund uttrycker liknande känslor kring 

självuppfattningen. Både att vilja vara en del av det svenska samhället och att vilja 

uppfattas som den person dem verkligen är trots deras etniska och kulturella bakgrund.  

 
Oftast när folk frågar ”var kommer du ifrån?” så vill de veta mitt ursprung för att jag är mörk. Då 

säger jag att jag är kurd. Men då säger mina kompisar ”nej Hanna, du är svensk”. Men jag kan inte 

helhjärtat säga att jag kommer från Sverige. Det känns inte helt okej att säga att jag är svensk för jag 

känner mig inte 100 % svensk heller.  

Hanna 

 

Jag skulle ändå vilja att människor såg mig för det jag gjorde och inte bara för att jag ser ut som att 

jag kommer från mellanöstern så lägger dem hela min historia och hela mitt liv på mig utan att jag 

ens har sagt någonting.  

Rojda 

 

I gymnasiet blev jag känd som ”den svenske kurden”. När jag har varit i Kurdistan så har det istället 

varit ”ja hon den utlänningen”. Det tycker jag är både kul och smått jobbigt. Men jag vill inte att 

folk ska uppfatta mig som en del av någon kultur egentligen. Jag vill bara att folk ska uppfatta mig 

som en bra människa. Det är det som jag eftersträvar.  

Shnaa 

Familjen och hemmet 

Flickorna upplever att deras föräldrar ställer tydliga krav på dem. Men de har lärt sig att 

hantera kraven på sitt sätt. Föräldrarnas inverkan var dock starkare när de var yngre. 

Men flickorna berättar att de har friheter att få göra vad de vill av sin familj. Samtidigt 

har flickorna respekt för de krav som föräldrarna ställer och det har självklart påverkat 

de val som de har gjort i livet. Flickorna är medvetna om de gränser som föräldrarna 

ställer på dem – vad de får och inte får göra – och de följer dessa gränser indirekt. Men 

trots det kan de agera utifrån egen vilja. Samtidigt är familjen viktig och flickorna säger 
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att de kommer att ta hänsyn till familjen i sina framtida val. Familjens åsikter och 

uppfattningar är en central del i deras livsval.  

 
Mina föräldrar har påverkat mig ganska mycket, i alla fall när jag var yngre. Jag lyssnade på dem 

indirekt. Jag gjorde många val och jag har alltid accepterat och respekterat vad mina föräldrar 

tyckte. Jag har alltid fått göra som jag vill men jag har ändå haft mina föräldrars åsikter i bakhuvudet 

och det har stoppat mig från att göra vissa val i livet.  

Hanna 

 

Jag respekterar det som mina föräldrar säger och jag vet att saker som de säger kommer från deras 

bakgrund och att de älskar mig. När jag började få killkompisar så var det väldigt svårt för mina 

föräldrar att komma runt tanken att man ens kunde ha en killkompis. I Kurdistan hålls tjejer och 

killar separat, om det inte är kusiner. Vissa av mina föräldrars krav kan vara väldigt jobbiga. 

Familjen betyder samhörighet för mig. En ovillkorlig kärlek. Det är ett stöd och det kan vara ett 

jobbigt stöd ibland, men det finns alltid där. Men jag har gått emot mina föräldrars krav. Jag gjorde 

det nyligen när det var Pride. Och jag har många gayvänner. Jag sa att jag ville gå på Pride och stå 

och heja på mina vänner och till och med gå i paraden. Jag tycker att det är en jätterolig parad, det är 

så mycket liv, så mycket färger och så mycket glädje. Det är så vackert! Jag ville stå för mina vänner 

och visa att någon som är straight också kan stå för homosexuellas rättigheter. Jag tycker att det är 

jätteviktigt. Vilken kulturell bakgrund man än har så ska man kunna göra det. Men min pappa kunde 

inte förstå det för fem öre. Han förbjöd mig från att gå i paraden och jag bråkade med honom. Så jag 

gjorde en lurig grej. Jag gick vid sidan av paraden!  

Shnaa 

 

Mina föräldrar bestämde mer över mig när jag var yngre. Men nu bestämmer dem ingenting och vi 

har en sådan relation att om jag ska någonstans så diskuterar jag med dem. De är mer som rådgivare 

än att de bestämmer över mig. När jag har haft en pojkvän så har jag berättat det för dem. Jag träffar 

en kille nu och jag har visat honom för mamma och berättat för pappa. Det finns inga förbud men 

jag vet att det hade varit mer problematiskt för mamma om jag träffade en svensk eller en arab eller 

vad som helst – någon som inte är kurd – så hade hon tyckt att det är jobbigare än pappa. Det finns 

massa saker som vi tycker olika om, men det är inget som påverkar mitt liv direkt. Familjen betyder 

jättemycket för mig. De har alltid funnits där för mig ända sedan jag föddes fram till nu. De har 

alltid stöttat mig så dem betyder jättemycket. När jag väljer partner i framtiden så är det viktigt för 

mig att de kan komma överens eftersom dem är en så stor del av mitt liv. Det är dem som har gjort 

mig till det jag är nu. Gett mig verktygen för det. Eftersom jag värdesätter deras åsikter så påverkas 

jag av vad dem tycker och vilka intryck dem får. Jag tar hänsyn till det men sen är det avvägning.  

Rojda 
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Jag tackar Gud att min mamma är så framåt och så modern. Hon har aldrig varit den som har sagt 

”nej du får inte göra så, du får inte gå ut”. Jag får bestämma ganska mycket i mitt liv. Men till en 

viss grad. Jag har mina gränser också.  

Melina 

 

När jag var yngre bestämde mina föräldrar mycket. De försökte bestämma men jag var nog 

överrebell. Men de försökte forma mig till det de tyckte att jag skulle vara. Även fast mina föräldrar 

har assimilerats väldigt snabbt och väldigt bra finns det väldigt mycket stora skillnader i vårt 

tänkande. Min familj betyder allt för mig. De har gjort mig till den jag är och dem formar mig 

faktiskt än i dag.  

Lucia 

 

Både morsan och farsan har sagt ”gör exakt vad du vill. Lev ditt liv men du kan dina gränser”. Och 

deras gränser är att vara oskuld tills du gifter dig, vi vill inte att du ska ha pojkvänner och ingen 

knark. Man kan ju sina gränser. Men jag gör exakt det jag vill. Jag går ut och festar, jag pratar med 

killar, jag umgås med killkompisar, jag har haft killar själv. Jag röker framför mina föräldrar. 

Allting. Jag är väldigt öppen. Jag vill att de ska kunna lita på mig. Fast det händer att när jag är ute 

sent så kan morsan ringa och fråga: ”Vad gör du? Hur länge är du ute? Var försiktig!”. Det händer 

men annars har jag stor frihet men jag kan mina gränser.  

Laura 

Utbildning är viktigt för flickornas föräldrar 

Flickorna har en egen stark vilja och de har varit öppna mot föräldrarnas trots att deras 

och föräldrarnas åsikter har gått isär. Men ett krav som är gemensamt för några av 

flickorna är studier. Studier har varit viktigt för dem. Även föräldrarna har velat att 

flickorna ska studera vidare för att få de möjligheter i livet som de inte fick. Flickorna 

med dessa krav från föräldrarna har också valt att studera vidare på högskola och 

universitet.  
 

Mina föräldrar hade krav på att jag skulle plugga vidare. Det började jag med på en gång direkt efter 

att jag hade tagit studenten. Man ska plugga direkt. Det finns inget som heter sabbatsår och resa i ett 

eller två år. Så jag gjorde det. För det var det som förväntades.  

Hanna 
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Största kravet mina föräldrar har är att det ska gå bra i mina studier och att jag helst ska få ett jobb 

som betalar. 

Shnaa 

 

Kraven mina föräldrar ställde på mig var att jag ska studera. De har alltid sagt att ”utbildning och 

jobb är viktigast. Gör du det så är vi bakom dig oavsett vad du vill göra”. Det var A och O för dem. 

Lucia 

 

I min krets utbildar alla tjejer sig medan killarna bara jobbar. Det finns mer framtidstro i tjejerna, att 

de kan utbilda sig och bli någonting medan killarna är mer ”han jobbar på pizzerian”.  

Rojda 

Skillnad på pojkar och flickor i hemmet 

Alla flickor vittnar om skillnader i uppfostran mellan flickor och pojkar. Trots att 

flickorna har en frihet så känner de att de har blivit annorlunda uppfostrade på grund av 

att de är flickor. Tydligast är det för de flickor som har en bror att jämföra sig med. Det 

är då föräldrarnas skillnader i uppfostran, på grund av att de är flickor, blir ännu 

tydligare. Flickorna säger att de ogillar detta och kan inte förstå varför det ska vara 

skillnader på grund av att de är flickor eller pojkar.  

 
Det är skillnad på tjejer och killar. Man kan se det när man kommer från Sverige till Kurdistan eller 

när man umgås med släkten. I 99 procent av fallen så är det kvinnor som lagar mat när man har 

bjudning. Männen sitter i sina gäng och pratar, äter och dricker alkohol medan kvinnorna får ta hand 

om barnen och laga maten. Mamma har alltid varit noga med att jag och min bror ska ha väldigt lika 

uppfostran. Men jag kan ändå märka skillnad. Min mamma kan säga ”killar behöver man inte oroa 

sig för på samma sätt som tjejer. De kan bli utsatta för det och det och det”. Där ryker vi ihop ibland. 

Jag kan förstå att man är orolig för sina döttrar och vad som kan hända. Men jag tycker inte att man 

kan särbehandla för att det är en kille eller tjej. Det är stenålderstänk att man behandlar tjejer och 

killar olika. 

Hanna 

 

Man ser mycket annorlunda på tjejer och killar i min kultur. Det är mycket rollsättningar, att killar 

ska vara på ett sätt och tjejer på ett annat. En sak jag har vuxit upp med är att min bror aldrig fick 

diska och det gjorde mig jättearg för det är verkligen det jag hatar mest av allt. Min bror har haft 

mycket mer friheter än vad jag och min syster har haft. Det är den kulturella bakgrunden. Det sitter 
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alltid i deras huvuden och samtidigt är de väldigt rädda om oss tjejer. Och i den kulturella 

bakgrunden ser de alltid tjejer som svaga och klena på något sätt: tjejerna är inte lika tuffa, det finns 

ondska i varje hörn, medan killar kan försvara sig själva.  

Shnaa 

 
Synen på tjejer och killar är olika. Jag blir fett irriterad på det. När man är gäst någonstans eller 

hemma hos oss så är det alltid mamma som serverar te. Oftast är det männen som jobbar längre 

eftersom kvinnorna oftast har deltidsjobb men på något sätt räknas det inte. Männen säger ”vi har 

jobbat hela dagen” men mamma har också varit hemma hela dagen och det är också jobb.  

Rojda 

 

Man ser olika på pojkar och flickor i min kultur. Pojkar kommer i första hand. Flickor kommer i 

sista hand. Om det finns en 15-årig flicka i huset så kommer dem sist efter småbröderna. De 

kommer aldrig först. Inte ens om de är enda barnet. Det är orättvist. Det var vad jag hade att säga när 

jag blev större. ”Varför ska jag diska när min bror inte gör det? Varför ska jag plocka upp i hans 

rum? Han kan väl också städa? Varför ska jag tvätta?” Okej, jag kan göra det men vad är det som 

säger att min bror inte ska göra det? 

Lucia 

 

Bilden av tjejer och killar i min kultur är att tjejer ska vara prima ballerina. De ska typ gå i kyrkan 

varje söndag och hjälpa till hemma. Man ska vara hemma på söndagar och man ska inte vara ute 

efter klockan 20. Killarna får göra vad de vill. Det är absolut fel. Helt fel. Jag tycker att det ska vara 

rättvist mellan killarna och tjejerna.  

Laura 

Mediernas bild av hemförhållandena 

Flickorna har en gemensam uppfattning om bilden som medierna förmedlar av deras 

hemförhållanden. De anser exempelvis inte att medierna visar deras sanna vardagsliv 

för mediekonsumenterna och därmed också för deras svenska vänner och andra 

människor som de möter i det svenska samhället. Detta påverkar hur andra människor 

uppfattar dem. Men framför allt skapar medierna en bild av flickornas situation som 

påverkar de i deras syn på sitt liv och även de beslut och val som de gör i livet. De letar 

fel och brister hos sig själva och sin omgivning. Det är fel och brister som medierna har 

”berättat” för dem. Även människor som de möter i vardagen har via medier fått en 
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förutfattad mening om flickorna och de får arbeta aktivt för att påverka och förändra den 

mediala bilden som skapas – både för andra och för sig själva.  
 

Jag tycker att nästan alla tv-program som skildrar invandrarfamiljer känner jag inte igen min familj i 

för vi har varit ganska integrerad i det svenska samhället och umgåtts med många svenskar och varit 

väldigt öppna. Jag tycker invandrarfamiljer oftast skildras som att de sällan har bra jobb. Sällan har 

de bra utbildning. De pratar inte bra svenska oftast. De jobbar oftast på pizzerior och som 

mekaniker. Det är inte oftast man ser att de har hög utbildning. Folk blir oftast chockade när de 

frågar var jag bor i Gävle. De tror att man ska bo i ghetton.  

 

I media får man mest se hedersmord och det har jag alltid, alltid känt att det inte skulle hända mig 

och jag vet att det inte skulle hända mig. Som tur är så har jag en familj och släkt som inte är så 

trångsynt. Och varje gång det händer ett hedersmord så tänker jag ”åh nej inte nu igen”. Det ger 

ännu en anledning för folk att tro att det är så. Varje gång det händer känns det som att man är 

tillbaka på ruta ett igen och att det ger folk en anledning att tro att det är så. 

Hanna 

  
Jag har väldigt svårt för svensk media allmänt. Jag tycker inte att det tilltalar mig riktigt. Medierna 

får det att låta som att var femte tjej blir utsatt för hedersmord och hedersvåld och det tycker jag är 

så överdrivet. Jag märker att folk blir mer känsliga i ämnet hedersmord när det kommer till mig. Jag 

kan inte beskriva att jag har bråkat med min pappa eller någonting. Då blir de lite oroliga och börjar 

stirra och säga: ”okej behöver du komma och sova över hos oss”. Medan om jag hade varit en 

svensk tjej så hade de sagt ”Ah men vilken skitstövel din pappa är”.  

Shnaa 

 

Medierna beskriver mina hemförhållanden som att jag måste bo hemma tills jag gifter mig och att 

jag inte får välja den jag vill gifta mig med, att jag inte får gå ut, att jag ska gå från skolan direkt 

hem, inte göra saker och sådana grejer. Andra tror oftast att jag har väldigt stränga hemförhållanden 

och att jag är ytlig, att jag inte får bestämma över mig själv och att jag är styrd. De har jättemycket 

fördomar om att jag inte har något självbestämmande. Jag tror att det mesta har de fått från medierna 

faktiskt. När de lärt känna mig så uppfyller jag inte någon av dem kriterier som de trodde i början. 

Jag bor själv och mina föräldrar tycker att det är okej. Jag gör vad jag vill utan att någon i släkten 

stöter ut mig. Alla stöttar mig och har alltid gjort det.  

Rojda 
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Jag känner obehag för att medier drar alla över en kam. De tror att invandrare mördar sina döttrar 

och att dem är självmordsbombare och så. Men det är inte så. Man känner sig lite kränkt. För det 

finns säkert dem som tänker ”hon får inte vara ute och hon får inte ha kille” men då försöker jag 

bara visa att ”hallå här är jag. Jag har lika mycket frihet som du”.  

 

Medierna påverkar hur andra ser på mig. Ibland kan det kännas som att när en svensk frågar ”vart 

bor du?” och jag säger Södertälje svarar dem ”äh där ska man inte bo”. Varför? ”Nej det är massa 

med krig där och det är så mycket irakier som har kommit dit.” Men jag är född där och jag trivs 

där. De har fått så fel bild av medierna. Det känns som man kommer från skiten när man säger att 

man kommer från Södertälje. Det är så mycket rubriker som skrivs om Södertälje. Men det är ingen 

som har förstått att media överdriver så in i helvete.  

Melina 

 

Medierna beskriver inte min uppväxt. Jag tycker att medierna fokuserar väldigt mycket på 

tråkigheter. Alltså vad unga pojkar gör. Flickorna är inte uppmärksammade. Om man visar upp 

något så visar man bilden av tjejer i slöjor. Men det stärker mig. Jag blir inspirerad till att visa 

människor runt omkring mig att det inte stämmer. Nu jävlar ska jag visa dem! 

Lucia 

 

I medierna visas det mycket om muslimer. Jag tror att svenskar också drar alla över en kam. När jag 

är ute frågar folk ”Du är syrian får du vara ute så här sent?”. Det är typ sådant man får höra.  

Laura 

 

Bilden som medierna skapar påverkar flickornas syn på sig själva. När andra människor 

tar del av medieutbudet och därefter får en bild av flickornas situation som ”offer” så 

överförs den bilden även till flickorna själva.  

 
I samband med att Fadime blev skjuten, och hon är från samma by i Kurdistan som mina föräldrar, 

då blev det så stor mediabevakning att jag vände mig emot min pappa. Jag började leta fel. Om jag 

var ute till ett när jag var fjorton och han sa ”kom hem du får inte vara ute” så svarade jag ”varför 

inte”. När jag tänker efter nu skulle jag inte heller vilja att min fjortonåring var ute till klockan ett 

utan att jag visste vad hon gjorde. Det är logiska saker men jag vände det alltid till att det var 

kulturellt. Jag var tretton, fjorton och folk började fråga ”får du gifta dig med vem du vill?” och jag 

bara tänkte ”gifta mig, vad är det?” Alla såg mig som ett offer och då började jag själv se mig så. 

Om alla tänker att man ska misslyckas så misslyckas man för att man inte får en bra självbild.  

Rojda 



 Här är sanningen, Sverige! • 63 
 

Kompisar och skola  

Flickorna umgås inte med svenska vänner i någon större utsträckning. Samtliga flickor 

berättar att svenskarna som de umgås med är ”som de själva”.  När de var små hade 

flickorna svenska vänner, men ju äldre de blev desto mer växte olikheterna i kapp. De 

känner att det är enklare att umgås med kompisar som är ”som dem själva”. Med sådana 

vänner behöver de inte förklara sig och sin situation.  
 

Jag har inte valt det själv utan det har bara blivit så att jag umgås mer med syrianer. När jag växte 

upp och umgicks mycket med svenskar så flyttade de och då tappade man kontakten. De svenska 

tjejer som jag umgås med är nästan som syrianer själva. De har blivit påverkade av oss.  

Laura 

 

Svenskar är inte som jag. De är inte som mitt folk. Alltså jag är så pass van att vara med invandrare. 

Man kan skämta. Man kan göra allt. Man kan förstå varandra mer tycker jag. Jag har kunnat umgås 

med ett par stycken svenskar som ändå har känts som nästan är som invandrare. Födda och 

uppvuxna i Södertälje och pratar flytande syrianska. Då känner man inte av att de är syrianer. Då 

funkar det.  

Melina 

 

I skolan trivdes jag alltid och hade mycket kompisar. Men då var man trygg. Man var i sin egen stad. 

Man var med sitt eget folk. Man var med sådana människor som man kände. Men sen när jag 

började på universitet med medelålders svenska kvinnor då kände jag hur annorlunda det var och 

vilken stor skillnad det var på människor. Jag umgås INTE med svenskar. Jag gjorde det då när jag 

gick var liten. De försvann på något sätt. Flyttade bort. Finns inte kvar. När allt fler började flytta 

bort och det blev färre och färre svenskar i klassen började de få svenskar som fanns kvar att hålla 

ihop för man vill känna en slags gemenskap. Självklart. Det var inte så att det blev bråk eller så utan 

plötsligt så försvann de svenska vännerna och man bytte ut dem mot annat. Det blev en indelning.  

Lucia 

 

Jag trivdes bra i skolan och jag var den enda personen med utländsk bakgrund faktiskt.  

Alla mina kompisar som jag har är lika mig till sättet. Öppna, glada, sociala, generösa och 

omtänksamma. Många av mina kurdiska släktingar brukar säga att mina svenska kompisar är som 

kurder.  

Hanna 
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Jag bodde i Hallunda i Botkyrka tills jag var 10 år och sen flyttade jag till Älvdalen i Dalarna, en 

liten by. Jag trivdes jättebra i Hallunda för att alla var som mig. Vi hade ungefär samma bakgrund. 

Men sen när vi flyttade till Älvdalen så var jag den enda invandraren i hela skolan och det tyckte jag 

var skitjobbigt och det var största grejen till att jag ville flytta tillbaka till Stockholm även om det 

var med eller utan min familj. Jag kände mig annorlunda där och folk behandlade mig annorlunda 

för de var inte vana med invandrare. Jag trivdes bättre med mina utländska kompisar. Jag behövde 

inte förklara saker hela tiden.  

Rojda 

 

I skolan hade jag en bästa vän och två andra som jag umgicks med men de var inte så bra vänner. 

Min bäste vän då var halvsvensk och halvportugis men främst uppvuxen i svenska kulturen. Hennes 

mamma hade gömt undan det portugisiska.  

Shnaa 

 

Jag trivs bäst med min kompis Steff, hon är halvchilenare. Hon har också en jättestark 

bakgrundskultur och så har hon den svenska kulturen som hon har växt upp med så vi 

känner båda igen oss i varandra.  

Mediernas bild av flickorna till kompisar och skola  

Lucia menar att medierna har en stor bidragande roll till vilka hon umgås med.  
 

Det var då det började bli vanligt att man pratade om kriminalitet i medierna. Att syrianerna från 

Södertälje, där jag kommer ifrån, fick monopol i staden. De ägde allting. Då blir man nog lite rädd 

som svensk. De blev rädda och det var då det blev allt hårdare med att man skulle prata svenska i 

skolan och att det var viktigt att man skulle lära sig den svenska kulturen. Med hjälp av medier 

skapas uppfattningar för man vet inte riktigt hur det är ute i verkligheten.  

Lucia 

 

Även flickorna med kurdisk bakgrund anser att medierna ger en felaktig och negativ 

bild till deras vänner. De påverkas negativt av bilden eftersom de får en felaktig bild av 

deras situation. Det är alltså en bild som flickorna inte tycker stämmer alls.   
 

… jag tycker att medierna ger dem en negativ bild, som ”Inte utan min dotter” och sådana filmer. 

Visst, det är sådant som har hänt men det har säkert hänt för alla människor runt om i världen. Det 

skapar rädsla och självklart tror de på det. Det ger en missvisande bild många gånger. Jag har många 
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kompisar som jag är väldigt nära och jag är väldigt nära deras föräldrar och de skulle aldrig vilja att 

deras dotter kommer hem med en utländsk eller muslimsk kille. För det är den bilden som de har fått 

från media. Och människor är rädda för det främmande.  

Hanna 

 

Det kan vara så att någon nära vän har frågat mig något som de sett i media och jag svarar ”men du 

känner mig, du vet att det inte är så där”. Jag vet själv hur jag påverkas av media. Jag satt mitt emot 

en man som pratade med sig själv och små mumlade om gud och sa ”Allah” och i två sekunder så 

tänkte jag ”han kommer att spränga tunnelbanan”. Men hade en kristen suttit och sagt ”Jesus” så 

hade jag inte tänkt samma sak. Jag vet ju hur mycket jag själv påverkas av media så varför skulle 

inte andra göra det? 

Rojda 

 

Jag har en del svenska kompisar som har kommit och varit hos oss. Och först säger de ”exotiskt, lite 

udda och lite trångt”. Sen när de kommer och ser mina föräldrar så blir de stormförtjusta. De har fått 

bilden från media troligtvis. Hedersmord hit och hedersvåld dit. Sen beskrivs alla från mellanöstern 

som terrorister. Jag tycker att det är väldigt jobbigt för jag måste förklara för dem. Medierna ger en 

bild, men de ger en dålig bild. Innan mina kompisar började förstå mig och min bakgrund så var de 

väldigt skeptiska och frågade ”hur har du det hemma?”. Jag vågade inte säga att jag hade bråkat med 

min pappa för då frågade dem ”Är du säker hemma?” Men min pappa har aldrig höjt handen åt mig. 

Shnaa 

Svenska samhället och kulturella 

bakgrunden 

Trots att flickorna gång på gång genom intervjuerna påpekar att de inte känner sig som 

svenskar så svarar alla entydigt ”Sverige” på frågan om var de skulle bo om de fick 

bestämma fritt. Flickorna som har besökt sina ursprungsländer jämför det med Sverige. 

 
Jag har ju bara bott i Sverige. Jag är bekväm här och jag vet hur saker och ting ska gå till. Jag kan 

alla sociala koder och jag vet hur jag lever mitt liv. Det vet jag inte i Kurdistan. Jag kan inte alla 

sociala koder. Jag är kurd. Jag skulle aldrig kunna säga att jag är svensk och en svensk skulle aldrig 

kunna säga att jag är svensk.  

Rojda 
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Många gånger har jag känt att jag skulle vilja komma från det land där jag bor. Jag önskar ibland att 

mina föräldrar var svenskar. Jag är jätteglad att jag har två olika världar och att jag har två språk och 

att jag älskar Sverige och jag tycker om min kurdiska kulturella bakgrund. Jag gillar att se saker på 

olika sätt. Men det är mycket som jag inte kan prata med mina föräldrar om bara för att vi inte pratar 

samma språk många gånger. Många saker berättar jag inte för att det är saker dem inte kommer att 

kunna förstå. Min mamma kommer inte att förstå sig på en viss sak fast jag berättar det. Jag förstår 

dem också. Är man uppvuxen på ett visst sätt så är det svårt att se det från en annan synvinkel. Jag 

tycker väldigt mycket om Sverige. Jag tycker att det är ett fritt land. I Kurdistan finns däremot annan 

värme. Jag kan känna det när jag har varit där ett tag och kommer till Sverige så kan jag känna mig 

väldigt ensam. I Kurdistan finns det alltid någon. Man känner sig inte ensam. Men jag skulle inte 

vilja bo där för jag är väldigt svensk också.  

Hanna 

 

Jag är från Sverige. Jag är ändå född här och uppvuxen i Sverige. Jag har aldrig besökt det där 

landet.  

Laura 

 

Jag känner inte att jag har något hemland. När jag tänker på ”hemland” så tänker jag Turkiet. Jag 

älskar Turkiet men jag skulle aldrig kunna bo där. Jag vet inte hur det funkar. Vi har blivit så 

bekväma här.  

Lucia 

 

Sverige känns mest som mitt hemland. Jag kommer aldrig flytta tillbaka till Kurdistan. Jag är 

uppvuxen med friheter som jag inte vill ska bli fråntagna mig. Jag känner mig väldigt mycket som 

den svenska kurden.  

Shnaa 

 

Jag är tacksam att jag är född och uppvuxen i Sverige. Jag åkte till Syrien förra året och jag hade 

inte ens varit i mellanöstern innan. Jag har inte ens varit i mitt eget land, i Libanon. Här i Sverige har 

det alltid varit fina vägar, rent och belysning och fräscht. Jag har inte levt i den miljön som mina 

föräldrar har. 

Melina 
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Medierna 

Medierna som identitetsskapare 

Medierna har en betydande roll för flickornas bild av den egna kulturen och det svenska 

samhället. Bilden som skapas påverkar inte bara vad andra i samhället anser om 

flickornas bakgrund. Även flickorna själva får en felaktig bild av det svenska samhället.  
 

Jag tycker överlag att medierna visar det kurdiska som traditionella. Sverige kan man visa 

samkönad, skild, det är mer öppet och olika nivåer. Medan kurder skildrar man som traditionella.  

Rojda 

 

Om någon säger typisk kurd så tänker jag antingen en gammal tant som skvallrar och snackar skit 

om andra och en kurdisk man med tjock mustasch. Jag tänker tyvärr samma bild som man ser i 

medierna. Det är typiskt svenskt att vara lite småfeg också. Den bilden kan man få från media också 

där de gör parodier på sig själva. 

Hanna 

 

Jag har väldigt svårt för svensk media allmänt. Jag tycker inte att det tilltalar mig så riktigt för 

sådana faktorer.  

Shnaa 

 

Medierna kan göra det tydligt för mig hur det ser ut, hur saker och ting fungerar via Nyheterna till 

exempel. Det sätter normen för vad man INTE får göra och på det sättet kan jag forma mig efter hur 

de vill att man ska uppföra sig och hur man ska göra.  

Lucia 

Medierna ger för lite utrymme till flickornas historia 

Flickorna tycker att det som visas om deras hemland och den egna folkgruppen är 

obefintlig och det som visas är felaktigt. De har svårt att känna igen sig i det som visas. 

Medier visar krig och tråkigheter. Inga positiva skildringar av deras kulturella bakgrund 

skildras i de svenska medierna.  
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Jag tycker att kurder har fått väldigt lite plats i medier. Om man jämför med iranier så framställs de 

som smarta medan för kurder handlar det mest om tråkigheter. Ibland kan jag känna att folk ser en 

som att man kommer från bergen.  

Hanna 

 

Det enda som visas från mitt hemland i medier är det här med Irak och att det är krig. Men jag ser 

inte Irak som mitt hemland.  

Laura 

 

Jag har aldrig sett något om mitt hemland eller folk faktiskt. De visade lite när det var krig mellan 

Israel och Hizbollah men då visade de inte ur folks perspektiv.  

Melina 

 

Jag tittar på Anagina Show och om en ung tjej från Palestina som håller på och driver med vår 

kultur. Sådan komedi är rolig tycker jag. För det är någonting som jag kan skratta åt och relatera till. 

Solsidan har jag ingenting med att göra. Jag har gett Solsidan en chans men den passar inte mig. Den 

är rolig, men jag kan inte förstå som vissa andra garvar ihjäl sig när de ser Solsidan.  

Lucia 

 

Svensk media har jag jättesvårt för. När det gäller filmer så gillar jag Se upp för dårarna – den 

handlar om en invandrartjej och hennes pappa som är tågchaufför – den var väldigt bra och den 

kände jag igen mig. Jag kunde inte sluta skratta.  

Shnaa 

 

Man visar Sverige lite lagom, mesigt, försiktigt och utlandet, framför allt mellanöstern, med mer 

temperament. Det är inte fel men när man visar en annan sida av ett annat land då vet man inte. 

Eftersom det är främmande så blir det konstigt. 

Rojda 

Internet och närstående är kunskapsförmedlare  

När det gäller information om det svenska samhället inhämtar flickorna det från både 

internet och från svenska vänner och bekanta. När det däremot gäller information om 

den egna kulturen inhämtar flickorna kunskap från den egna familjen främst. I viss mån 

också från internet men där är de tveksamma till om informationen är tillförlitlig. 

Övervägande del av flickorna litar i första hand på den kunskap som de får från sin 

närmaste krets, inte av medierna.  
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Jag frågar familjen.  

Hanna 

 

Jag frågar främst mina föräldrar för de är väldigt utbildade och sen frågar jag min syster för hon har 

läst statsvetenskap. Hon har gått tillbaka i historien och läst. Wikipedias information om kurder är så 

bristande. Det är jättedålig information, speciellt på den svenska sidan.  

Shnaa 

 

När vi väl kommer in på ämnet så pratar vi om Seyfo men det är inget vi går omkring och tänker på. 

Jag har diskuterat med familjen och mormor och frågat ”hur var det och vad hände?”. Det som har 

varit bra är att medierna har lyft upp Seyfo. Äntligen. Och att man lyfter upp att Turkiet vägrar 

erkänna folkmordet.  

Melina 

 

Jag brukar titta på nätet, men annars har jag jättebra relation till min pappa. Så om det är något 

konkret som jag undrar så brukar jag fråga honom.   

Rojda 

 

Jag lyssnar bara på mig själv. Jag har aldrig tagit till mig det som skrivs i tidningar. 

Laura 

 

Jag frågar inte. Jag är jättedålig på att fråga om saker och ting. Men det är för att vi har det så i vår 

familj. Jag har läst lite om Seyfo på Wikipedia.  

Lucia 

Minimal användning av medier från ursprungslandet 

Gemensamt för flickorna är att de inte använder medier från sitt ursprungsland aktivt. 

När det gör det är det hos släktingar, men det är inga kanaler som tilltalar dem.  
 

De flesta syrianer har parabol hemma för att de ska se vad som händer i Libanon, Turkiet och Syrien 

på nyheterna och sådant. Vi har inte parabol så vi tittar bara när vi är hos kusiner, fastrar och sådant. 

Melina 

 

Min mamma brukar kolla mycket och då sitter jag bredvid men jag tar inte in någonting i princip. 

Jag tycker inte om det.  

Hanna 
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Nej, jag lyssnar på musik bara när jag går på bröllop. Men inte annars. Jag förstår inte musiken. Det 

kan vara en skön låt, men jag lyssnar inte på texten. Den kan handla om vad som helst.  

Laura 

 

Jag försöker men jag är jättedålig på det och jag skulle vilja ta del av mer för att det är en stor del av 

mig och jag känner att jag påverkas mycket när jag åker dit och som kurd har jag ingen skriven 

historia. Vi finns inte på papper och då känns det extra viktigt.  

Rojda 

 

Inte riktigt, jag får mest andrahandsinformation från min syster och mina föräldrar. Jag lyssnar inte 

på kurdisk musik för jag tycker att allt låter likadant…. Aaaah habibi, trummor, trummor, trummor. 

Nu ska du dansa, dansa, dansa. Det blir himla enformigt och så mycket wejlande.  

Shnaa 

 

Jag tittar på Suroyo TV med mina svärföräldrar. Mina föräldrar tittar också på det och då sitter jag 

där. Det är bara en inblick i hur syrianskt liv ser ut på fester och shower. Nej det är ingenting som 

jag relaterar till. 

Lucia 

Internet i första hand 

När flickorna ska ange vilka medier de använder så är det främst internet som de väljer i 

första hand. Det är inte de traditionella medierna flickorna inhämtar sin kunskap om sin 

omvärld från. Men flickorna är också medvetna medieanvändare och källkritiska till om 

det som de läser eller ser verkligen är trovärdigt.  
 

Wikipedia.  

Laura 

 

Jag tittar på Nyheterna varje dag och då är det på TV4 och SVT1.  

Melina 

 

Internet. Det är mest lättillgängligt. Det finns allt, radio, tv, tidning på internet. På nätet kan jag hitta 

svar om allt, världen och det behöver nödvändigtvis inte vara Sverige. Jag tror inte att ett medium är 

trovärdigt för det finns alltid en författare bakom som har ett perspektiv.  

Rojda 
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Jag föredrar medier i den här ordningen: internet, tv, radio, tidningar. Jag avskyr nyheter. Allt 

beskrivs så dramatiskt. Vill jag ha drama sätter jag på en dramaserie.  

Shnaa 

 

Google är min bästa kompis brukar jag säga. Jag googlar allt. Oftast får man svar.. Jag tycker att 

internet är den bästa informationssökningen. TV är bara tidsfördriv. Tidningar tycker jag är bra på 

snabb information om man tittar på nättidningar. Radio är ett bra medium men inte lika bra på att ge 

svar på frågor. 

Hanna 

 

Jag sitter mest vid datorn. Trovärdigast är böcker för att det är skrivet.  

Lucia 

Felaktig bild av flickor med annan etnisk och kulturell 

bakgrund i medierna 

Alla flickor tycker att bilden som visas av syrianska och kurdiska flickor inte 

överensstämmer med hur de upplever sin situation. De menar att medierna inte visar 

eller tar upp flickornas bakgrund och när de får tillfälle att synas så är det när medierna 

diskuterar eller berättar om hedersmord eller hedersvåld, exempelvis Fadime. Medierna 

visar flickor med annan bakgrund som offer eller förtryckta. Många säger också att i 

medierna beskrivs flickor med annan etnisk och kulturell bakgrund felaktigt som en 

enda stor grupp trots att de har olika religionstillhörigheter eller olika kulturella 

bakgrunder.  
 

Ibland när de visar debatter eller typ någon kortisdrama eller film på SVT om kvinnor, det kan vara i 

Sverige också, så typ pratar dem ”det är lite strängt för invandrarkvinnor”. Men när de säger 

invandrarkvinnor då menar de oss för vi är ju invandrare. Men det kan lika gärna vara muslimer som 

kanske har det strängt. 

Melina 

 

Ett exempel är Fadime, när hon gick ut i media och pratade om sin situation så pratade hon oftast i 

plural ”vi kurdiska tjejer”. Det är en jättestor faktor tror jag för att det kommer från någon som har 

det så och när hon säger någonting så tror alla att det är total sanning. Det tror jag rullade igång 

någonting. Sen har det gjorts filmer och serier om hedersmord och en term som jag hatar, 
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hederskultur, men där man skildrar hederskultur och artiklar. Det är en sten som rullas igång. Jag 

tror att det är för att det är en annan kultur, det är främmande, några från den kulturen har sagt att de 

har det på ett visst sätt och då hittar man någonting. Man behöver alltid offer i samhället och då är 

det enklast. Jag har alltid undrat över hedersmordshistorierna, varför är det ingen som intervjuar 

papporna? Det finns ingenting som rättfärdigar att man dödar en annan människa oavsett vad det 

beror på men om det är ett problem, så finns det alltid två sidor av ett problem, det är inte bara de 

här tjejerna som är offer. Jag känner Fadimes pappa och han är världens goaste. Jag har träffat 

honom och han är en jättemysig gubbe, du vet en pizzagubbe. En jättefin människa som har gjort en 

hemsk handling men man har aldrig fått se hans ansikte och han har aldrig fått prata i media. Han 

har ändå dödat en människa. Det är ingen som har frågat honom ”varför?”. 

Rojda 

 

Jag tycker inte att invandrartjejer får rätt representation i medier. Jag känner att det ofta är om 

hedersvåld. Det är oftast ”Fatima 18 år, hon kommer från Rinkeby. Hon har vunnit ett litet pris” och 

är den där invandraren. Man beskriver inte människan, individen. Men så fort man beskriver en 

svensk så är det individen.  

Shnaa 

 

Man berättar bara om killarna. Det är bara killarna som står där i centrum tror jag. I media beskriver 

man inte tjejerna. 

Laura 

 

Jag tycker att tjejerna får bara komma till tals i tråkiga sammanhang som i hedersmord. Jag skulle 

vilja att man visade mer av de tjejer som kämpar och kommer hit och att de kan lära sig nya språk 

och är duktiga i skolan och att de lyckas i skolan. Jag tycker inte att kurder från Irak visas så mycket 

i medierna. Det är sällan jag ser dem och oftast är det inte de akademiskt smarta sammanhangen.  

Hanna 

 

Nej inget om syrianska tjejer i fokus. Jag har aldrig sett det på TV. Skulle det dyka upp så skulle jag 

absolut sätta mig och titta på en gång. Det skulle vara jätteintressant men jag har aldrig sett det. Man 

visar kvinnor som Fadime som förtryckta. På det sättet förtrycker man våra män också. Så när 

mannen förtrycker, så förtrycker han en kvinna. Min omvärld har hela tiden varit Södertälje och den 

har dem beskrivit väldigt fult i medierna. Den är inte rättvis alls. 

Lucia 
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Visa ”vår verklighet och våra möjligheter”  

Om de fick göra ett fritt medieprogram säger flickorna att de skulle vilja visa upp en 

annan bild av sin folkgrupp, sig själva och samhället. Den bilden visas inte i medierna i 

dag, menar flickorna. ”Vår verklighet” är ett ord som de använder sig av. Flickorna vill 

visa bilden av sin verklighet och inte bilden av sig själva som offer. Genom dessa 

medietexter ska de också visa sina möjligheter, något som inte sker i den mediala 

offentligheten i dag.  

 
Jag skulle vilja visa för dem som har fel bild av oss syrianer att vi har fått vara med om så mycket, 

till exempel våra förfäder. Det är först nu på sista tiden man har skrivit om Seyfo. Det är ingen som 

har vetat vilket helvete våra förfäder har varit med om.  Mamma har berättat att min pappas pappa 

blev mördad och styckad. Det är hemskt och jag skulle vilja göra något som har med det att göra.  

Melina 

 

Den skulle handla om en politiskt aktiv kvinna, en invandrare. Jag skulle vilja skildra någon som gör 

sina egna val och som lyckas utan att kämpa mot sin egen kultur utan det finns andra saker. 

Huvudgrejen ska inte vara att det här är en kurd. Utan att det här är en människa som möter olika 

saker i livet. Jag skulle göra en samhällskritisk film, olika faktorer i samhället som påverkar den här 

människan. De karaktärer jag ska skildra kan vara karaktärer som jag känner mig i. Alla skildrar sin 

verklighet och jag kommer att skildra min verklighet. Jag hoppas kunna ge en annan bild av 

människor, invandrare och tjejer överhuvudtaget. Om tillräckligt många gör så kan i förlängningen 

tjejer och invandrartjejer våga mer och inte se sig själva som offer och se sina möjligheter.  

Rojda 

 

Jag skulle ta upp invandringspolitiken. Jag skulle inte vara rädd för det. Det är mycket att 

Sverigedemokraterna har fått makten över dem frågorna tyvärr.  

Shnaa 

 

Jag skulle göra om kriminella, narkotika och om hedersmord eftersom jag är insatt i det själv. Jag 

skulle visa verkligheten av det hela. 

Laura 

 

Ibland kan jag säga till min mamma – skriv en bok. Jag kanske skulle bjuda in min mamma och 

skriva om hur de tog sig till Sverige och hur det var att ta sig hit till Sverige och bosätta sig i Gävle 
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på 1980-talet när det knappt fanns kurder här. Det svenskarna ser är en invandrare och inte en 

historia av människor som lämnade sina föräldrar inte återsåg dem på 13 år. Alla har en historia.  

Hanna 

 

Lucia  

Om jag fick skapa ett eget medieprogram skulle jag visa verkligheten. Här är sanningen Sverige! 

Sanningen om mig och människor runt omkring mig i den här staden. Det behöver nödvändigtvis 

inte vara något om syrianer utan allmänt om invandrare. Om ni vill lära känna oss så kan vi lära 

känna varandra på riktigt från scratch liksom.  

Framtidsplaner och framtidsdrömmar 

Flickornas inställning till framtiden i Sverige är till större delen negativ. Deras position i 

samhället är inte tydlig. De ser att samhället och det politiska klimatet håller på att 

försämras. Bara två av flickorna upplevde framtiden som positiv.  
 

Jag tror att det kommer att bli sämre i samhället, riktigt dåligt.  

Rojda 

 

Min framtid i Sverige är blek. Som det ser ut nu fokuserar dem på fel frågor när det gäller politiken.  

Shnaa 

 

Jag tror att jag kommer att ha väldigt svårt att anpassa mig i Sverige. 

Lucia 

 

Jag tror att jag själv måste skapa min framtid. Jag själv måste bestämma att nu måste jag göra det.  

Laura 

 

Jag längtar till framtiden eftersom jag är förvirrad över mitt liv just nu om vad jag ska göra. Jag 

känner mig positiv inför framtiden och hoppas att jag får en trygg tillvaro och att jag är nöjd med 

mitt liv. Jag ser fram emot framtiden faktiskt. Lite läskigt men kul.  

Hanna 

 

Min framtid känns väldigt tryggt. Att jag har mina rättigheter. Att det inte är skillnad på man och 

kvinna. Jag är tacksam att jag är född och uppvuxen i Sverige. 

Melina 
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Medierna – en vägledning in i framtiden? 

Flickorna ser inte att de svenska medierna kan hjälpa dem att forma eller förändra deras 

framtid i Sverige. Det ord som flickorna använder om medierna är däremot inspiration. 

Medierna inspirerar dem. Genom medierna får flickorna inspiration för sitt framtida liv 

och verktyg att efterforska vidare. Det är främst internet och böcker som inspirerar.  

 
När man inte är som alla andra, hur ska man då förstå sig själv i det som visas i medier? Men medier 

kan locka mig. Jag kan forska lite på internet, läsa lite böcker.  

Lucia 

 

Medierna kan inte hjälpa mig i framtiden. Svensk media har jag jättesvårt för. Men om jag känner 

att jag har intresse för någonting som medier nämner så brukar jag efterforska och då går jag till 

internet. Känner jag att det inte räcker så går jag till böcker.  

Shnaa 

 

Nej medierna kan inte hjälpa mig i framtiden. För att jag tar dagen som den kommer.  

Melina 

 

Medier kan inte hjälpa mig. Man kan självklart få inspiration av medierna. Men sen är det du själv 

som bestämmer. Böcker ger mig till exempel inspiration. Och internet också självklart.  

Laura 

 

Bloggar nuförtiden har jättestor påverkan. De kan också funka som inspirationskällor på ett annat 

sätt än en bok. Många som jag har följt i flera år har haft det jobbigt och tagit sig upp igen. Det är 

inspirerande att läsa att man kan lyckas vart man än är ifrån och hur man har levt och haft det ställt 

och hur olycklig man varit. Bloggar ger hopp. TV påverkar mig inte, utan det är bloggar och internet 

som har stor påverkan. Nu när jag går ut i Stockholm på ställena jag går på är för att jag har läst om 

dem i bloggar. Restauranger jag går på och yrken jag tänkt på – mycket bloggar. Det är stort 

informationsflöde. TV påverkar mig inte, utan det är bloggar och internet som har stor påverkan. 

Hanna  

 

Medierna försvagar för att de skapar en massa fördomar om mig och får folk att tro en massa saker 

om mig som inte är sanna. De har inte ens träffat mig, de behöver bara läsa mitt namn. Ibland visas i 

medierna folk som har lyckats och som har samma bakgrund som mig och det är då man inspireras.  

Rojda 
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Analys 
I början av uppsatsen ställdes problemformuleringen för uppsatsen.  

 

Hur ser relationen ut mellan medier och flickor med annan etnisk och kulturell 

bakgrund? 

 

Utifrån denna frågeställning kommer resultatet som presenterades i föregående avsnitt 

och teoridelen tillsammans utgöra svaret på huvudfrågan. Bakgrundsavsnittet är en 

grund som ni som läsare kan ha som underlag för att förstå analysdiskussionen. Jag har 

valt att dela frågeställningen i tre delar och väva in den slutliga analysen utifrån dessa 

delar, tillsammans med resultatet och teorin. Utgångspunkten är den etniska, kulturella, 

personliga och sociala identiteten.   

 För att skapa en samlad bild av dessa områden har den övergripande 

problemformuleringen brutits upp i följande delfrågor.  

 

• Vilken roll anser flickorna att medierna har när de formar sin identitet?  

• Hur värderar flickorna mediernas beskrivning av deras nuvarande levnadsvillkor och 

deras bakgrundshistoria? Förstärker eller försvagar medierna bilden av deras liv? 

• Vilken betydelse anser flickorna att medierna har för deras självuppfattning, dvs. 

hur de förstår sin nuvarande situation och sin framtida möjlighet i Sverige? 

Flickornas medieanvändning  

– ett verktyg för deras identitetsskapande?  

• Vilken roll anser flickorna att medierna har när de formar sin identitet?  

 

Hur människor använder sig av medier för att skapa sig en identitet är ett komplext 

samspel som också påverkas av yttre faktorer, såsom vänner, familj och samhället. 
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Flickorna i den här uppsatsen har dessutom sin bakgrund i ett annat land men bor och är 

verksamma i Sverige. De står på sätt med båda fötterna i två olika kulturer.  

 Genom berättelserna som flickorna förmedlar kan man tydligt se att de kommer 

från hemförhållanden som är olik det rådande samhällsklimat som de samtidigt ska 

etablera sig i – som medborgare och individer och i samspel med andra.  

 Den kultur som flickorna kommer ifrån har en stark gruppcentrerad ideologi som är 

motsatsen till individualismen som finns i Sverige. Det svenska samhällets värderingar 

bygger i stort på en individualistisk ideologi. Den gruppcentrerade ideologin däremot 

betonar relationer med andra människor. Människan i en gruppcentrerad ideologi är en 

odelbar del av en större enhet där gränsen mellan det offentliga och det privata inte 

existerar. Individen måste inordna sig den sociala enheten och gruppen, oftast familjen 

eller släkten. Medelhavsländerna har mest drag av den gruppcentrerade traditionen. 

(Sjögren1998, Ahmadi 1998) Detta skapar problem för flickorna som växer upp i 

hemförhållanden med ett gruppcentrerat fokus och samtidigt i ett samhälle som betonar 

det individualistiska levnadssättet.  

 Ungdomar som växer upp i Sverige med den grupporienterade ideologin i hemmet 

har därför svårt att identifiera sig med både den svenska och den egna utländska 

bakgrunden. (Ahmadi 1998) Flickornas identitetsskapande utgår alltså från två helt 

olika ideologier där de måste hantera två skilda sätt att göra det på. När medierna inte 

belyser flickorna på rätt sätt försvårar det flickornas identitetsskapande.  

 Hur kan då flickorna skapa sig en egen identitet när de står med båda fötterna i 

olika kulturer?  

 Enligt Giddens har individer klart definierade roller i traditionella samhällen, 

medan människor i högmoderna samhällen själva måste arbeta fram sina egna roller, 

dvs. skapa självet reflexivt. Identiteten är ett narrativt projekt som hela tiden utforskas, 

konstrueras och reflekteras över. Människor får hela tiden nya kunskaper och skriver 

om sin identitet. För att en person ska kunna bygga en stabil självidentitet krävs också 

en grundläggande tillit. (Giddens 1999, Gauntlett 2002)  

 Flickorna har ingen tillit till medierna som finns. De säger att de inte har tilltro till 

det som visas i medierna. Hur ska flickorna då kunna arbeta fram sin identitet i 
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samhället när de saknar den grundläggande tillit som exempelvis Giddens betonar som 

viktig i självets reflexiva identitet.  

 
Jag tror inte att ett medium är trovärdigt för det finns alltid en författare bakom som har ett 

perspektiv.  

Rojda 

 

Medierna ger alltså inte flickorna den grundläggande tillit som behövs för att bygga en 

stabil självidentitet.  

 De många valmöjligheter som Giddens menar finns tillgängliga för att skapa 

biografiska berättelser i självets reflexiva projekt tvingar samtidigt individerna att 

komma fram till ett livsstilsval. Valet av livsstil påverkas också av grupptryck, synliga 

förebilder och socioekonomiska förhållanden. Men Giddens menar också att 

livsstilsvalen kan variera därför att det finns flera olika handlingsmiljöer att agera inom 

vilket också leder till att valen kan variera i dessa miljöer (Giddens 1999). Flickorna kan 

på så sätt skapa sig dubbla biografiska berättelser – en berättelse hemma och en annan 

berättelse ute i det svenska samhället. 

 Den roll som medierna får i flickornas identitetsskapande är att flickorna har 

möjlighet att ta del av information och medietexter som är avlägsna i tid och rum. 

Thompsons term ”den mediala interaktionen” (mediated interaction) är relevant i 

sammanhanget (Jansson 2001, McQuail 2000). Genom medierna kan flickorna förflytta 

sig i tid och rum och få information om sin kulturella och historiska bakgrund. 

Mediekonsumenten får också möjlighet att stiga in i mer eller mindre fiktiva och 

sagolika världar. Det är ett slags gränsområden mellan dröm och verklighet där 

individerna kan få nya perspektiv på sin egen vardagsverklighet. (Jansson 2001)  

 Flickorna har i intervjuerna påvisat att traditionella medierna inte har den primära 

rollen i deras liv. De använder sig i första hand av internet. Genom internet kan de 

själva välja vad de vill läsa och se och därmed också skapa den mediala interaktion som 

Thomson betonar. De får då också möjlighet att skapa sig en fiktiv verklighet. Men 

internet fungerar inte som ensam kunskapsförmedlare för flickorna när de skapar sig en 

identitet. Om de vill ha information om exempelvis sin kulturella bakgrund vänder de 

sig till sin närmaste krets, framför allt föräldrar står för flickornas kunskapsinhämtning:  
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Jag frågar främst mina föräldrar för de är väldigt utbildade och sen frågar jag min syster för hon har 

läst statsvetenskap. Hon har gått tillbaka i historien och läst. Wikipedias information om kurder är så 

bristande. Det är jättedålig information, speciellt på den svenska sidan. 

Shnaa 

 

Familjen är alltså en central och stark del i flickornas liv, och det är också något 

flickorna betonar mycket i intervjun. Familjen betyder allt för många av dem. Men 

mediernas roll är inte helt borta ur flickornas liv. Med den mediala interaktionen kan de 

flytta sig i tid och rum och få kunskap som de inte skulle ha fått annars. Hanna uttryckte 

det på ett bra sätt där hon berättar att bloggar är hennes inspirationskälla. De ger också 

en ingång till det svenska samhället och möjlighet att skapa sig en fiktiv värld:  

 
Nu när jag går ut i Stockholm på ställena jag går på är för att jag har läst om dem i bloggar. 

Restauranger jag går på och yrken jag tänkt på – mycket bloggar. Det är stort informationsflöde. TV 

påverkar mig inte, utan det är bloggar och internet som har stor påverkan. 

Hanna 

 

När flickorna skapar sig en egen identitet finns det olika identiteter som flickorna ska 

utveckla. Vi har i teoridelen uppmärksammat den kulturella identiteten, den etniska 

identiteten, den sociala identiteten och den personliga identiteten.  

 När det gäller den etniska identiteten kan vi som sagt konstatera att flickorna inte 

använder sig av medierna när de skapar sig en berättelse om sitt ursprung och sina 

traditioner o.s.v. De som spelar stor roll för kunskapsinhämtningen är i högre grad 

föräldrar och närstående.  

 Ett dubbelt dilemma är att flickorna har en uppväxt både i den svenska och i den 

egna kulturen. De har vuxit upp i Sverige men i det egna hemmet har de samtidigt haft 

en annan etnisk bakgrund och uppfostran. De kan också ha en relation kvar till det sitt 

ursprungsland. De har alltså flera berättelser att skapa samtidigt.  

 Den sociala identiteten definierar individens plats i samhället och relationen mot 

andra. Enligt Burke och Franzoi skapas identiteter genom en rollutövning, dvs. hur en 
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viss person förväntas agera. Man skiljer på en individs förväntade roll och individens 

utövade roll. (Johansson & Miegel 1992)  

 Flickorna har dubbla förväntade roller att leva upp till – familjens förväntade roller 

och den förväntade roll som medierna påklistrar flickorna.  

 Flickorna har känt att de har förväntningar och krav från familjen. De har många 

gånger upplevt att de har agerat som föräldrarna vill i många situationer, dvs. flickornas 

utövande roll. Exempel på detta är studier och vägval i livet där flera av flickorna 

upplever att föräldrarna har styrt dem indirekt.   

 
Jag har alltid fått göra som jag vill men jag har ändå haft mina föräldrars åsikter i bakhuvudet och 

det har stoppat mig från att göra vissa val i livet. 

Hanna 

 

Även medierna har, likt föräldrarna, skapat en förväntad roll på flickornas 

identitetsskapande. Eftersom flickorna upplever att medierna skapar en skev och 

felaktig bild av deras situation måste flickorna först motarbeta den negativa och 

felaktiga bild som medierna har skapat för att i nästa steg kunna påbörja kreationen av 

sin egen sociala identitet.  
 

Medierna ger en bild, men de ger en dålig bild. Innan mina kompisar började förstå mig och min 

bakgrund så var de väldigt skeptiska och frågade ”hur har du det hemma?”. Jag vågade inte säga att 

jag hade bråkat med min pappa för då frågade dem ”Är du säker hemma?” Men min pappa har 

aldrig höjt handen åt mig.  

Shnaa 

 

Därför har många av flickorna också vittnat om att de inte umgås med svenskar, 

möjligtvis när de var i förskoleåldern, men nu när de är äldre har kontakter med svenska 

vänner sinat ut. När medierna samtidigt skapar en felaktig bild av flickorna försvagas 

den sociala identiteten.  

 Genom den kulturella identiteten utvecklar individen sina värderingar, stilar och 

kulturella smaker. En och samma värdering, stil eller smak kan dels stärka 

självuppfattningen och dels hjälpa till att uttrycka tillhörighet till eller skapa distans till 

andra individer. (Johansson & Miegel 1992) 
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 För flickorna spelar medierna en mycket liten roll när det gäller bildandet av den 

kulturella identiteten.  

 Flickorna beskriver sig som vilka personer som helst uppvuxna i Sverige. De 

lyssnar på house och reggae, soul, r´nb, blues, house, trans, pop, precis som andra 

flickor i deras ålder. Ändå upplever flickorna att medierna inte ger en rättvis bild av 

dem och de har svårt att ta till sig den bild som visas. De hittar andra vägar att skapa sig 

en bild. Internet är det verktyg som har en mångfald av utbud som de använder sig av. 

Som vi har sett ovan inspirerar internet flickorna i deras liv. Internet är alltså det 

medium där flickorna själva kan välja de redskap de vill för att skapa sig en kulturell, 

social eller personlig identitet.  

Flickornas upplevelse av medieinnehållet 

• Hur värderar flickorna mediernas beskrivning av deras nuvarande levnadsvillkor 

och deras bakgrundshistoria? Förstärker eller försvagar medierna bilden av deras 

liv? 

 

Kristina Boréus har identifierat fyra typer av diskursiv diskriminering: utestängande 

från diskursen, negativ framställning, diskriminerande objektifiering, negativ 

särbehandling (Brune 2006). Flickornas berättelser visar något ur alla fyra typerna. Vi 

kommer att se några exempel längre ner.   

 Enligt den franske sociologen Pierre Bourdieus klassifikationskamp finns det en 

konkurrens om identiteter i samhället. Alla människor är objekt och subjekt i denna 

kamp, alltså att någon klassificerar och någon klassificeras. Exempel på detta är den 

svenska majoritetens uppfattning om etniska minoritetsgrupper. Detta kan leda till att 

etniska grupper kan påverkas av hur andra klassificerar dem och överta delar av 

uppfattningarna om dem. Klassifikationskampen kan slutligen leda till att en etnisk 

grupp förändrar sin självuppfattning. (Bjurström 1998) 

 Flickorna klassificeras genom medierna. De berättar att de inte känner igen sig i 

den bild som medierna visar av deras levnadsvillkor och hemförhållanden. De framställs 

negativt i medierna vilket påverkar flickorna i livet. Den bild som medierna visar 
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(klassificerar som objekt) påverkar hur de ser på sig själva och de beslut de ska ta i livet 

(klassificeras som subjekt). Flickorna letar fel och brister hos sig själva, brister som 

medierna har påklistrat dem. Även människor som de möter i vardagen har många 

gånger en redan förutfattad mening om dem och flickorna får arbeta aktivt för att 

påverka och förändra den mediala bilden av sig själva – både för andra och för sig 

själva. Vänner till flickorna som känner dem väl ställer också frågor om hur de 

egentligen har det hemma. Detta sker efter att medierna har visat ett program eller en 

nyhet om hedersmord och liknande, trots att de känner flickorna mycket bra.  

 
I samband med att Fadime blev skjuten, och hon är från samma by i Kurdistan som mina föräldrar 

kommer från, då blev det så stor mediabevakning att jag vände mig emot min pappa. Jag började 

leta fel. Alla såg mig som ett offer och då började jag själv se mig så. 

Rojda  

 

Ylva Brune har också i tidigare undersökningar visat hur nyhetsmedierna över tid har 

skapat ”invandrare” som en speciell kategori människor. Genom stereotypisering 

tilldelas roller hela tiden, såsom ”invandrarkillar”, ”män från Mellanöstern”, 

”invandrartjejer” och ”invandrarkvinnor”. Till slut uppfattas svenskt synonymt med 

modernt, fritt, jämställt. Stereotypen cementeras i våra huvuden. Till slut ”vet vi” att det 

handlar om ”invandrarkillar” i nyheterna om mobiltelefonrån. Vi har läst samma slags 

nyheter många gånger och känner igen koderna i dem. (Brune 2006) 

 Flickorna är dubbelt utsatta i det offentliga mediala rummet och därmed den 

offentliga debatten. Dels på grund att de som flickor uppfostras annorlunda än pojkar i 

sin kultur. Men de blir också utsatta på grund av den bild som skapas av dem i de 

svenska medierna.   

 Samtliga flickor berättar att flickor och pojkar uppfostras och behandlas olika. De 

ska diska, laga mat och agera på ett visst sätt som flickor förväntas göra. I intervjuerna 

gör flickorna en jämförelse med sina bröder som har mer friheter och lever ett 

annorlunda liv.  
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Bilden av tjejer och killar i min kultur är att tjejer ska vara prima ballerina. De ska typ gå i kyrkan 

varje söndag och hjälpa till hemma. Man ska vara hemma på söndagar och man ska inte vara ute 

efter klockan 20. Killarna får göra vad de vill. Det är absolut fel. Helt fel. Jag tycker att det ska vara 

rättvist mellan killarna och tjejerna.  

Laura 

  

Samma utsatthet finns också i svenska medierna. Flickorna berättar att svenska medier 

belyser alltid invandrarpojkar i första hand och på sätt blir de utestängda från diskursen. 

Några av flickorna säger till och med att flickor med deras bakgrund inte visas 

överhuvudtaget i medierna. De osynliggörs. Enligt Kristina Boréus är osynliggörandet 

den mest kraftfulla varianten av utestängande ur diskursen (Brune 2006).  

 
Man berättar bara om killarna. Det är bara killarna som står där i centrum. I media beskriver man 

inte tjejerna. 

Laura 

 

När flickorna osynliggörs i medierna eller bara visas i utsatta situationer som de inte 

identifierar sig med skapas en uteslutning och utsatthet i dubbel bemärkelse – både 

hemma och i den bild som medierna förmedlar eller inte förmedlar alls.  

 Även Kleberg (2006) menar att när kvinnor väl finns representerade i medier är det 

utifrån stereotypa föreställningar. Den amerikanske forskaren Gaye Tuchman har 

myntat begreppet ”symbolisk utplåning” som avser att kvinnors erfarenhetssfärer inte 

beskrivs eller analyseras i medierna. Om kvinnor förekommer i dagspress är det utan 

efternamn och alltid drabbade av någon katastrof. (Kleberg 2006)  

 På samma sätt tycker respondenterna i uppsatsen att bilden som visas av syrianska 

och kurdiska flickor inte överensstämmer med hur de upplever sin situation. De menar 

att medierna inte visar eller tar upp om deras bakgrund och när medierna visar något så 

är det i samband med hedersmord eller hedersvåld, exempelvis Fadime. Flickorna får 

ingen roll i medierna utan man fokuserar starkt på ”invandrarkillarna från förorten”.  

 Att på något sätt synas i medierna som intervjuad, porträtterad eller omtalad är den 

mest grundläggande formen av tillträde till det medierade offentliga rummet. 

Osynliggörande av personer ur underordnade grupper kan vara en form av 
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diskriminering. Å andra sidan är ett systematiskt synliggörande av en grupp i negativa 

sammanhang också en form av diskriminering. (Brune 2006) 

 Återigen är flickorna dubbelt uteslutna och utsatta i medier. De osynliggörs genom 

att inte visas alls och när de vid få tillfällen får tillträde till det offentliga mediala 

rummet är det i ett negativt sammanhang som de inte känner igen sig i.  

 Medierna visar flickor med annan bakgrund som offer eller förtryckta, anser 

respondenterna. Många säger också att medierna beskriver flickor med annan etnisk och 

kulturell bakgrund som en enda stor grupp trots att de har olika religionstillhörigheter 

eller olika kulturella bakgrunder. Man pratar exempelvis om muslimer som en enda 

grupp. Ett exempel som tas upp av respondenterna är när Fadime använde ordet ”vi” när 

hon pratade om sin situation. När man visar flickorna som förtryckta och offer blir den 

motsatta parten, männen, indirekt förtryckarna, upplever flickorna.  

 Strand Runsten (2006) refererar till en undersökning av mordet på Fadime Sahindal 

år 2002 genomförd av Lena Grip, samma år som mordet. Undersökningen visar bland 

annat att i tidningarnas rapportering nämns Fadime enbart vid förnamn. På så sätt 

förminskas hon och separeras från den övriga familjen. Hela släkten anklagas för 

mordet och Fadime ställs mot släkten. Även Löwander (1997) har kommit fram till att 

”invandrartjejer” framställs som icke-handlande, ovetande offer för förtryck samt 

oförmögna att själva bedöma sina möjligheter. (Strand Runsten 2006)  

 Flickorna tycker att det som visas om deras hemland och den egna folkgruppens 

historia är obefintlig och det som någon gång visas är felaktigt. Krig och ”tråkigheter” 

står i fokus, inga positiva skildringar av deras kulturella bakgrund skildras. Flickorna 

kommer också från en folkgrupp som inte har ett eget land med gränser. Deras 

nationella identitet och kulturella historia är inte lika självklar som för andra 

folkgrupper med en nation. Många av flickorna känner alltså inte igen sig i det som 

visas i de svenska medierna och de tar inte så stor del av det som visas från hemlandet.  
 

Jag försöker men jag är jättedålig på det och jag skulle vilja ta del av mer för att det är en stor del av 

mig och jag känner att jag påverkas mycket när jag åker dit och som kurd har jag ingen skriven 

historia. Vi finns inte på papper och då känns det extra viktigt.  

Rojda 
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Jag tittar på Suryoyo TV med mina svärföräldrar. Mina föräldrar tittar också på det och då sitter jag 

där. Det är bara en inblick i hur syrianskt liv ser ut på fester och shower. Nej det är ingenting som 

jag relaterar till. 

Lucia 

 

Pierre Bourdieu menar att en människa aldrig kan bli helt kvitt sin barndom och en 

grupp aldrig bli kvitt sin historia. Bourdieu använder sig av termen habitus som innebär 

de system av dispositioner som människor förvärvar genom att vistas i en bestämd 

social miljö (hem, skola m.m.). Flickorna som växer upp med en annan etnisk bakgrund 

i hemmet och bär med sig sin habitus och sedan möter andra människor från det svenska 

samhället som har fått en skev bild av flickorna via medierna blir negativt för flickorna. 

De får ett motstånd att bearbeta när de ska skapa sig en plats i det svenska samhället och 

en bild för andra av sig själva. 

 Medierna kan försvaga eller förstärka traditionella värderingar, så kallad centrifugal 

och centripetal effekt. När medierna erbjuder andra värderingar till individer kan de 

försvaga traditionella värderingar och identiteter. Medierna erbjuder alltså individer 

frihet och mångfald men den negativa effekten av detta kan vara att individer känner 

identitetsförlust. (McQuail 2000) När flickorna får en problemorienterad bild av sin 

bakgrundshistoria där krig och elände står i fokus kan flickorna känna en 

identitetsförlust. Flickorna ser Sverige som sitt hem, samtidigt påpekar de starkt att de 

inte känner sig som svenskar. Den känslan förstärks av medierna som försvagar 

flickornas etniska och kulturella identitet.  

 Den bild som medierna skapar av flickornas levnadsvillkor och bakgrundshistoria 

försvagar flickorna och de får hela tiden anstränga sig för att visa att de uppfyller den 

skapade mediebilden av ”invandrarflickor”.  

 
Medierna försvagar för att de skapar en massa fördomar om mig och får folk att tro en massa saker 

om mig som inte är sanna. De har inte ens träffat mig, de behöver bara läsa mitt namn.  

Rojda 
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En intressant term för detta är Heimat (home). Det är en term som beskriver bevarandet 

av kulturen och identiteten samt mediernas roll i denna process. Heimat är ett behov att 

söka efter rötterna, ursprunget och den äkta identiteten. Det är en nostalgi och utopi som 

är kopplad till gemensamma minnen och traditioner. De andra i omgivningen som inte 

tillhör gemenskapen anses vara främlingar som hotar säkerheten för dem som delar ett 

gemensamt ”hem”. Medier och främst filmer används i detta sammanhang för att stärka 

identiteten. Detta görs främst genom att producera filmer som visar landets historia och 

befolkningens ursprung. (Morley & Robins 1995, Morley 2002) Hur ska flickorna få 

möjlighet att skapa sig sin Heimat när medierna inte erbjuder dem ett utbud som stärker 

deras kulturella och etniska identitet? Vi har kunnat påvisa att medierna försvagar 

flickornas identitetsarbete på flera sätt och flickorna värderar genomgående de svenska 

medierna i negativ bemärkelse.  

Mediernas betydelse för flickornas 

nuvarande situation och framtid  

• Vilken betydelse anser flickorna att medierna har för deras självuppfattning, dvs. 

hur de förstår sin nuvarande situation och sin framtida möjlighet i Sverige? 

 

Medierna har alltså en tendens att skapa en bild av flickorna som är felaktig och 

stereotyp. Även personer ute i det svenska samhället får sin bild från medierna och 

uppfattar därmed flickorna på ett felaktigt sätt. Samtidigt som flickorna är medvetna om 

sin kulturella och etniska bakgrund vill de bli bemötta för den person som de verkligen 

är. De påpekar genomgående att de inte vill bli bemöta för att de har mörkt hår eller är 

kurder eller syrianer. De upplever dock att deras utseende och medierna är ett hinder 

och sätter dem i en position som gör att de uppfattas på ett förutbestämt sätt. Något som 

de inte förknippar sig med.  

 Flickorna vill bli en del av det svenska samhället och inte sättas in i ett förutbestämt 

fack i förväg. Den kulturella och etniska bakgrunden ska inte vara ett hinder. Något som 

flickorna i dag upplever att det är, och där medierna har en stor bidragande orsak. Deras 
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självuppfattning blir alltså komplex utifrån flera perspektiv – mediebilden som skapas 

till omgivningen men också flickornas utseende som visar att de har ett annat ursprung.  

 Att känna sig som en del av samhället är viktigt för flickornas identitetsskapande. 

Enligt Giddens (1999) är en person med skadad självkänsla en individ som saknar 

biografisk kontinuitet och om individen upplever att hens berättelse inte är socialt 

acceptabelt kommer individen att känna skam. En person som är stolt över sig själv 

känner psykologiskt att hens berättelse är berättigad och enhetlig. Detta skapar en trygg 

självidentitet för individen. (Giddens 1999) Hanna uttrycker den känslan tydligast:  

 
Många gånger har jag känt att jag skulle vilja komma från det land där jag bor. Jag önskar ibland att 

mina föräldrar var svenskar. Jag är jätteglad att jag har två olika världar och att jag har två språk och 

att jag älskar Sverige och jag tycker om min kurdiska kulturella bakgrund. Jag gillar att se saker på 

olika sätt. Men det är mycket som jag inte kan prata med mina föräldrar om bara för att vi inte pratar 

samma språk många gånger. Många saker berättar jag inte för att det är saker dem inte kommer att 

kunna förstå. Min mamma kommer inte att förstå sig på en viss sak fast jag berättar det. Jag förstår 

dem också. Är man uppvuxen på ett visst sätt så är det svårt att se det från en annan synvinkel. 

Hanna 

 

När medierna skapar en missvisande och stereotyp bild av flickornas världsbild skapas 

också en underminerad självuppfattning hos flickorna. Medierna ger inte flickorna den 

grund som behövs för att de ska få en trygg och stabil självidentitet.   

 I samhället finns en konkurrens mellan olika identiteter enligt Bourdieus 

klassifikationskamp. I kampen fungerar alla individer som objekt och subjekt, dvs. 

några som klassificerar och några som klassificeras. Exempel på detta är den svenska 

majoritetens uppfattning om etniska minoritetsgrupper. Men alla människor har inte 

samma förutsättningar att driva igenom sina uppfattningar om klassificeringarna. Detta 

kan leda till att etniska grupper kan påverkas av hur andra klassificerar dem och överta 

delar av uppfattningarna om dem. Klassifikationskampen kan slutligen leda till att en 

etnisk grupp förändrar sin självuppfattning. (Bjurström 1998) För flickorna som 

marginaliseras i medierna och får se en bild av sig själva som de inte känner igen kan 

detta så småningom ledas till att de förändrar bilden av sig själva. De är fortfarande 
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unga men om bilden av flickorna fortgår i medierna finns det en risk att deras 

självuppfattning förändras och skadas i framtiden.  

 Vi har i intervjuerna sett att flickorna upplever att medierna skapar en stereotyp bild 

av dem och de upplever att de osynliggörs som flickor. Strand Runsten (2006) hänvisar 

till Darvishpour som också betonar stereotypiseringen i medierna. Han har kommit fram 

till att stereotypen som visas i medierna av kvinnor med invandrarbakgrund är en bild 

av kvinnorna som förtryckta, passiva, okunniga och isolerade. Fokus hamnar på 

”problem” i stället för möjligheter och handlingsförmåga. En konsekvens av den 

negativa rapporteringen om flickor med annan etnisk och kulturell bakgrund som 

förtryckta är att deras utvecklingsmöjligheter i samhället riskerar att stagnera eller 

försämras. I förlängningen skapar detta i sin tur ett synsätt där kvinnorna underskattas 

som aktörer. (Strand Runsten 2006) 

 Hur kan flickorna känna att de har framtida möjligheter i det svenska samhället när 

den mediala bild som förmedlas påverkar deras självuppfattning negativt, men också 

hur andra ser på dem? 

 När flickorna berättar om hur de ser på sin framtid i Sverige är det i negativa 

termer. De upplever inte att deras position i samhället är tydlig. Medierna kan inte 

hjälpa dem i deras framtida liv menar de flesta av flickorna. 

 
Min framtid i Sverige är blek. Som det ser ut nu fokuserar dem på fel frågor när det gäller politiken.  

Shnaa 

 

Nej medierna kan inte hjälpa mig i framtiden. För att jag tar dagen som den kommer.  

Melina 

 

Medier kan inte hjälpa mig. 

Laura 

 

Morley (2000) menar att ett medieprogram signalerar med sitt innehåll att programmet 

riktar sig till en viss grupp och fungerar därmed som en inbjudan till det sociala livet. 

Samtidigt ger medieprogrammet signaler till andra grupper i samhället att programmet 

inte vänder sig till dem och på så sätt exkluderar dem från den sociala gemenskapen. 
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Endast de mediekonsumenter som har det rätta kulturella kapitalet kommer att känna sig 

tilltalade av programmen som sänds.  

 I intervjuerna har vi kunnat se att flickorna inte känner sig tilltalade av 

medieutbudet. Inbjudan till det sociala livet blir på så sätt inte komplett för flickorna. De 

kommer därmed inte att känna en nutida eller framtida delaktighet i samhället med hjälp 

av medierna.  

 Jean Baudrillard anser att eftersom medierna skapar en envägskommunikation och 

passiva mediekonsumenter så skapar medierna också en verklighet för tittarna som 

upplever mediernas verklighet mer verkligt än deras egen verklighet. Medierna skapar 

alltså en simulering av verkligheten. (Stevenson 1995) Ett exempel på simuleringen 

påvisar Elizabeth Frazers studier av tonårsflickor i USA. Flickorna anser i studien att 

mediernas versions av ungdomars liv är mer legitima än deras egna erfarenheter. 

(Durham 1999)  

 När medierna visar en bild av flickornas liv som de inte känner igen sig i, skapas en 

bild av deras verklighet som andra upplever är sann. Deras verklighet blir inte den 

verkliga verkligheten. Det uppstår en fiktiv verklighet där medierna sätter agendan för 

hur flickornas liv ska uppfattas av omgivningen.  

 ”Vår verklighet” är också det ord som flickorna betonar när de funderar kring 

vilken bild de vill att medierna ska visa av dem, om de själva fick bestämma. De vill 

inte visa sig själva som offer utan flickorna ska genom medietexter kunna se sina 

möjligheter i det svenska samhället, något som inte visas i dag. Flickornas önskemål är 

att medierna inte ska försvaga, de ska visa att flickorna har möjlighet att få en 

framträdande och central roll i det svenska samhället.  

 
Om jag fick skapa ett eget medieprogram skulle jag visa verkligheten. Här är sanningen, Sverige! 

Sanningen om mig och människor runt omkring mig i den här staden.  

Lucia 

 

I framtiden vill flickorna bo i Sverige om de själva får välja. De känner sig samtidigt 

inte som svenskar och har svårt att se sin plats i samhället. Flickorna ser negativt på 

Sveriges framtid och sin framtid i landet och anser att det kulturella klimatet har ändrats 

negativt. Flickorna ser inte heller att de svenska medierna kan hjälpa dem att forma eller 
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förändra deras framtid i Sverige. Däremot är medierna en inspirationskälla att läsa 

vidare och utveckla sig själva. Men i slutändan är det flickorna själva som formar sin 

framtid.  

 
Medier kan inte hjälpa mig. Man kan självklart få inspiration av medierna. Men sen är det du själv 

som bestämmer. Böcker ger mig till exempel inspiration. Och internet också självklart.  

Laura 

 

Simmel (Jansson 2001) anser att den egna personligheten bedöms hela tiden och 

upplevs av omgivningen. I skapandet av sin identitet måste individen ha något att vara 

autonom i förhållande till samt att detta något ska bekräfta ens autonomi. Identiteten blir 

alltså en ständig social förhandling.  

 På samma sätt får flickorna med mediernas hjälp inspiration för sitt framtida liv. 

Medierna, främst internet, ger flickorna möjlighet att efterforska vidare och ständigt 

förhandla om och förändra sin identitet gentemot omgivningen. För att detta ska bli 

möjligt bör medierna förändra sitt innehåll och införliva flickor med annan etnisk 

bakgrund på ett medvetet och genomtänkt sätt i den mediala offentligheten.  

Hur ser då relationen ut mellan medier och 

flickor med annan etnisk och kulturell 

bakgrund?  

 

Att ge ett entydigt svar på den frågan är inte enkelt. Relationen mellan medierna och 

flickor med annan etnisk och kulturell bakgrund är komplex, precis som människors 

identitetsskapande också är. För flickorna som lever i det svenska samhället med en 

annan etnisk och kulturell bakgrund i hemmet blir den bilden än mer komplex. När 

flickorna ovanpå det upplever att den bild som medierna ger av flickornas situation är 

missvisande, och i det närmaste obefintlig, blir bilden än mer komplex.  
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 Vi lever i en globaliserad tid. Den tekniska utvecklingen har skapat en globaliserad 

värld där människor, kultur, varor och information flödar mellan länderna. (Morley & 

Robins1995) Världen har vuxit medan medieutbudet har krympt. Enligt Theodore Levitt 

har en standardisering och en homogenisering av medieutbudet skett. För att företagen 

ska kunna öka vinsterna är strategin att se marknaderna som globala snarare än lokala. 

(Morley & Robins, 1995) Även publicitetsmodellen menar att medierna överför 

information för att fånga publikens uppmärksamhet. Deras primära mål är inte att 

överföra kultur eller värderingar. (McQuail 2000) Det är också något som flickorna 

bekräftar. Det som visas i medierna är lättuggad information som generaliserar och 

förenklar. Flickorna får inte genom medierna verktygen som de behöver för att utveckla 

sina identiteter. Därför använder dem sig inte heller av medierna för att bygga sin 

identitet. Flickorna lockas inte av medierna, däremot inspireras dem att söka sig vidare i 

sitt identitetsskapande. På samma sätt skriver Jansson (2001, sid 143): ”Genom 

interaktionen med medias alternativa världar, berättelser och karaktärer – förmedlade 

genom till exempel filmer, TV-serier och reklam – får individen utrymme att temporärt 

omförhandla innebörden av sin egen kulturella identitet”.  

 I det här fallet har internet tagit den rollen hos flickorna. Flickorna använder främst 

internet när de söker inspiration och kan med internet själv plocka fram, göra val och 

sätta ihop sin egen berättelse.  

 De traditionella medierna däremot bidrar till att cementera en felaktig bild av 

flickorna, göra dem till offer eller rentav osynliggöra dem. Den roll som medierna 

spelar i flickornas liv är hämmande och flickorna får arbeta aktivt för att förändra den 

bild av dem som skapas i medierna. För att skapa sig en etnisk och kulturell identitet 

blir de beroende av sina närstående och för att skapa sig en social identitet blir de 

beroende av vänner. När flickorna samtidigt får slåss med förutfattade meningar som 

medierna skapar och samtidigt inte umgås med svenska vänner blir deras situation i det 

svenska samhället kluven på många sätt. De vill förändra sin bild men har samtidigt 

medierna i periferin att slåss med. Medier som har företräde i det mediala offentliga 

rummet och som skapar en felaktig bild av dem till omgivningen.  
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 Flickorna som lever i olika miljöer, den privata miljön präglad av den kulturella 

bakgrunden och den svenska miljön får dubbla fötter att stå på. Just ordet dubbelt är 

något som bäst beskriver flickornas situation.  

 Flickorna lever med dubbel utsatthet. Flickorna är utsatta, både i den personliga 

sfären och i den offentliga sfären. Medierna har en bidragande orsak till den offentliga 

sfären, och indirekt också den privata sfären. Flickorna som kommer från en bakgrund 

som är mer traditionell, berättar om stora olikheter mellan flickor och pojkar. När även 

medierna förstärker dessa olikheter genom att endast belysa pojkarnas situation och i 

princip osynliggöra flickorna, kan flickornas självkänsla försvagas.  

 Medierna bidrar också till att flickorna utesluts i dubbel bemärkelse, dvs. dubbel 

uteslutning. De utesluts när fokus i medierna enbart är på invandrarkillar. De utesluts 

också i samhället när den bild som medierna visar är felaktig och stereotyp. Den bild 

som medierna skapar och som blir ”mer verklig än verkligheten” blir också en bild som 

flickorna måste arbeta aktivt för att förändra. Självuppfattningen blir påverkad innan de 

kan ta plats i samhället och det kan vara en anledning till att flickorna inte känner att 

deras framtid är ljus i Sverige. I framtiden vill flickorna ändå bo i Sverige. För att ge 

flickorna en grund att stå på bör en medvetenhet kring hur man visar flickor med annan 

etnisk och kulturell bakgrund bli starkare bland de som skapar medieinnehåll – i tv, 

radio, på internet och i tidningarna m.m.  

 Pierre Bourdieus diskurs om kapital visar också att flickorna har ett dubbelt 

negativt kapital att handskas med. De dubbla negativa kapitalen kan påverka deras 

situation och framtid i samhället.  

 Det sociala kapitalet innebär att informella nätverk, mentorer, stöd från familjen, 

vänner, kollegor och överordnande är avgörande om kvinnor ska nå toppbefattning. Det 

sociala kapitalet minskar den negativa kapital det innebär att vara kvinna. (Kleberg 

2006) Det sociala kapitalet flickorna får med sig hemifrån stämmer inte överens med 

det förväntade kapital som finns i samhället. Kan medierna bidra till att ge flickorna ett 

socialt kapital? Då flickorna upplever att de inte känner igen sig i det som förmedlas i 

medierna är det inte troligt. Flickorna bär på så sätt ett dubbelt negativt kapital –

 avsaknaden av ”det rätta” sociala kapitalet och det faktum att de faktiskt är kvinnor 

biologiskt. 
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 Att skapa sig en identitet är ett livslångt arbete. Identitetsskapandet är en process 

som handlar om relationen mellan individen och hennes sociala omgivning. Det handlar 

om en relation mellan självständighet och tillhörighet. Alla individer lever under ett 

ständig hot att mista sin identitet. Detta kan ske på två olika sätt, antingen genom 

”fullständig separation” eller genom ”fullständig integration”. Identitetsskapandet är 

som mest kritisk för barn och ungdomar men är också något som individen hanterar hela 

livet ut genom en ständig bearbetning av såväl en personlig som en social aspekt av sin 

existens. (Jansson 2001)  

Om flickor med annan etnisk bakgrund inte ska mista sin identitet och sin 

självuppfattning bör relationen mellan flickorna och medierna förändras.  

 Rojda som är en av respondenterna i uppsatsen är utbildad filmregissör. Hon får 

avsluta uppsatsen med den medietext hon önskar se i framtiden. Det kanske behövs fler 

utbildade flickor med annan etnisk och kulturell bakgrund inom mediebranschen som 

kan bidra till att den mediala bilden av dem förändras? På så sätt kan medierna ge ett 

verktyg för flickorna att skapa sig en identitet och därmed också en självklar plats i det 

svenska samhället. 

  
Jag skulle vilja skildra någon som gör sina egna val och som lyckas utan att kämpa mot sin egen 

kultur utan det finns andra saker. Huvudgrejen ska inte vara att det här är en kurd, utan att det här är 

en människa som möter olika saker i livet. Jag skulle göra en samhällskritisk film, olika faktorer i 

samhället som påverkar den här människan.  

 

De karaktärer jag ska skildra kan vara karaktärer som jag känner mig i. Alla skildrar sin verklighet 

och jag kommer att skildra min verklighet. Jag hoppas kunna ge en annan bild av människor, 

invandrare och tjejer överhuvudtaget. Om tillräckligt många gör så kan i förlängningen tjejer och 

invandrartjejer våga mer och inte se sig själva som offer, utan börja se sina möjligheter.  

Rojda 
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Slutdiskussion 
Medierna i dagens globaliserade samhälle har en betydande roll för hur individer 

uppfattar sig själva. Genom ökad kunskap om medierna kan vi få en förståelse för hur 

medierna påverkar vår självuppfattning och därmed den identitet vi förknippar oss med 

eller vill bygga upp.  

 I detta avslutande kapitel följer en diskussion som behandlar mediernas betydelse 

för människors identitetsskapande, medier från produktionsperspektiv och 

konsumentperspektiv, viktiga faktorer vid studie av medier och identitet samt ett behov 

att kritiskt diskutera mediekulturen överlag.  

Studie av identiteten och medierna 

Medieanvändningen och skapandet av en identitet är en gemensam process, som har 

relation till macro- och micro-strukturella faktorer. Macroperspektivet har inte fått lika 

stor tillämpning vid studier av mediernas relation till identiteten. Men en studie om 

identiteten och medierna bör också ha en metodologisk dynamik där både kvalitativ och 

kvantitativ metodik används. Det är intressant med kvalitativa intervjuer där sociala 

faktorer (genus, etnicitet) ställs mot kulturella uttryck (exempelvis medieanvändningen). 

Men det behövs också kvantitativa data som kan tillämpas för generaliseringar. (Jansson 

2001:2) Denna studie har genomförts inom ramen för en c-uppsats. Det har inte varit 

möjligt att genomföra både micro- och macrostudie av identitetsaspekten. En 

avgränsning baserad på endast den kvalitativa studien har gjorts. I ett vidare perspektiv 

skulle det vara intressant att utöka studiens omfattning till att även omfatta 

macroperspektivet och att även tillämpa kvantitativ metodik.  
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Studie av mediepubliken behöver utökas 

Det finns i dag en obalans mellan forskning av medieutbud och medieproduktion. När 

det gäller medieutbudet är det framför allt nyhetsmediernas representationer av till 

exempel etnicitet, rasism, flyktingar, ”invandrare” och integrationsfrågor som har varit 

överrepresenterad. Studierna av medieproduktionen, publiken och dess reception av 

medieinnehållet är betydligt färre. Enligt den brittiske medieforskaren Simon Cottle 

återfinns denna obalans i hela det medie- och kommunikationsvetenskapliga området. 

Cottle menar att det finns en institutionell (akademisk) logik som länge ignorerade vad 

dessa grupper kunde tänka, vilja eller säga om medieutbudet och mediernas relevans för 

deras vardagsliv. (Camauër & Nohrstedt 2006) Det behövs därför fler studier som 

fokuserar på mediepublikens upplevelse av innehållet. Kombineras kvantitativ studie 

med kvalitativ kan man belysa större delar av hur medieinnehållet skapar mening och 

innehåll för konsumenterna.  

 Den här uppsatsen har genomförts inom ramen för en c-uppsats. Det resultat jag har 

kommit fram till i uppsatsen är inte allmängiltig för alla flickor med annan etnisk 

bakgrund. Den är inte heller allmängiltig för samtliga flickor med syriansk-ortodox eller 

kurdisk bakgrund. Uppsatsen ger endast en inblick av hur dessa flickor som delar med 

sig av sina erfarenheter i uppsatsen uppfattar och upplever det svenska medieutbudet när 

de skapar sig en identitet. För att kunna få mer generaliserande resultat och allmängiltig 

data krävs en djupare studie där hänsyn tas till ålder, utbildningsbakgrund. För detta kan 

en kommande studie eventuellt snäva in det ytterligare till att gälla en mediekanal i 

taget. Det här är första steget i en studie av hur flickor med annan etnisk bakgrund 

uppfattar det svenska medieutbudet. Min förhoppning är att det ska ge mersmak och 

vilja att forska vidare inom området.  

 Även Ylva Brune konstaterar att det i Sverige saknas systematiska studier av hur 

människor med olika etnisk och social bakgrund uppfattar en svensk nyhetsrapportering 

som bland annat berör deras förhållanden. (Camauër & Nohrstedt 2006) 
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Studera medier kritiskt 

Det finns ett behov av större mediestudier, framförallt när det gäller medieanvändningen 

och konsekvenserna på användarna. Medierna ger mediekonsumenterna en identitet. 

Detta sker bland annat när en individ använder sig av en viss medieform. Vid 

medieanvändningen bidrar hen till att klassificera (namnge) den. Samtidigt bidrar den 

klassificerade medietexten till att i sin tur klassificera mediekonsumenten. Medierna ger 

alltså mediekonsumenten en social betydelse och en identitet. Samhället i dag, det 

postmoderna samhället, har inte bidragit till att behovet av kulturkritik har minskat. 

Postmodernismen låter fortfarande kulturindustrin ha en ekonomisk och symbolisk 

inflytande över människors liv. (Jansson 2001) En viktig fråga att belysa i 

sammanhanget är hur mediekritiken ska uppnås. Vem ska vara ansvarig för att det 

omsätts i verkligheten? Kan vi samtidigt som vi forskar om medierna vara subjektiva? 

Helt klart är i alla fall att ett behov av kritiska mediestudier behövs i dag då medierna 

påverkar oss till större grad än vad vi är medvetna om. Medierna ger ju oss en bild av 

vilka vi är, hur vi uppfattar oss själva och vår roll i samhället.  

Medierna skapar en ”verklighet” 

Medierna har stor betydelse för människor som har flytt från sina hemländer. 

Exempelvis det stora antalet kurder som finns utspridda i Europa har haft satellitkanalen 

MED-TV där kanalen har haft funktionen att återskapa deras kultur och den icke-

existerande nationen Kurdistan i form av en virtuell variant. Kanalen har kallats för 

bland annat ”den elektroniska lilla nationen” och även ”Kurdistan i rymden” (Morley 

2000) Detta påvisar den stora roll som medierna spelar för människor i dag. Framför allt 

för de grupper som är isolerade från sina närmaste och sitt ursprungsland har medierna 

en betydande roll för deras verklighetsuppfattning. En viktig aspekt är dock om 

Baudrillards tes om att medierna förmedlar en bild till oss som vi uppfattar som 

verkligheten inte stämmer in här. Det kurdiska folkslaget har inte en egen nation men 
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har genom medierna symboliskt skapat en egen nation. Det är ett sätt för dem att genom 

medierna ena folket och ge det utspridda folkslaget en imaginär känsla av gemenskap.  

 För andra generationens ungdomar som är födda i Sverige är det inte självklart att 

medier på de egna språken lockar. I den här uppsatsen har vi kunnat se att flickorna inte 

tar del av medier från det egna landet. Genom internet har avståndet till medier från 

andra länder minskat. Det går att ta del av andra livsöden, livsstilar från andra delar av 

världen. Flickor med annan kulturell och etnisk bakgrund kan skapa sig en identitet 

genom flera kanaler samtidigt, utan att vara beroende av de svenska medierna. Däremot 

är det viktigt att medierna inte sätter hinder för flickorna i deras vardagsliv.   

Medierna från ett identitetsperspektiv 

Medierna har en betydande roll för olika kulturers förändringar och omvandlingar. När 

olika etniska grupper kommer i kontakt med varandra kan de låna drag av varandra, 

som bidrar till att deras distinktiva drag förstärks, försvagas eller utplånas. (Bjurström 

1998) Det är utan tvekan en stor roll som medierna har när de förmedlar bilden av 

samhället till medborgarna. Även om det är en imaginär bild som förmedlas har den en 

stor påverkan på mediekonsumenterna. Det är därför viktigt att öka kunskapen i 

samhället om medierna och medieutvecklingen samt den roll som medierna spelar i 

människors liv i dagens samhälle. Möjligen har medierna en oundviklig påverkan i och 

med det postmoderna samhället som vi lever i i dag. Identiteter är under ständig 

förhandling och omvandling. Detta kan göra det komplicerat att tala om etnicitet som ett 

begrepp. Men det är också viktigt att ta i beaktande att de etniska grupper i sin tur kan 

härstamma från miljöer och länder som inte har nått det moderna samhället som 

västvärlden har gjort. Som medborgare i ett samhälle med andra tankar och värderingar 

än ursprungslandet komplicerar situationen. Människor med annan etnisk bakgrund kan 

drunkna i det postmoderna samhällets experiment av identiteter.  

 Enligt Yasmin Alihabi-Brown vänder sig fortfarande de mest inflytelserika radio- 

och TV-programmen i Storbritannien till största del till ”vita”. En studie genomförd av 

Annabelle Sreberny visar att televisionen inte reflekterar den multikulturella 

utvecklingen i Storbritannien. Flera studier visar också att alltfler personer med utländsk 
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bakgrund överger de nationella marksända kanalerna för satellit eller kabel. De 

sistnämnda medieformerna anses erbjuda ett material som mer överensstämmer med 

deras situation och bakgrund. Även nya offentliga sfärer har uppstått för de etniska 

grupperna i London. Många etniska grupper använder sig av piratradio för sina 

sändningar där många personer med annan etnisk bakgrund känner igen sig i 

sändningarna. (Morley 2000)  

”You hear people that sound like you on the radio, which is unbelivable and (you can) 

relate to it.” (Morley 2000, sid. 123)   

 I Frankrike har diskussionen kring parabolerna varit intensiv där de har blivit en 

symbol för att invandrarna är en främmande kultur som hotar det franska identiteten. 

(Morley 2000) En liknande diskussion har förts i Sverige om hur parabolerna ska tillåtas 

sätta upp på balkongerna för att inte störa det estetiska. Frågan är hur detta är relaterat 

till rädslan för det annorlunda och hur parabolen synliggör det främmande i samhället, 

dvs. minoritetskulturerna. För andra kulturer tillför satelliter något som de nationella 

kanalerna inte kan tillgodogöra. Men för det svenska samhället symboliserar paraboler 

något som inte passar in med att vara bosatt i Sverige och framför allt den svenska 

identiteten. Detta är också en negativ tendens av samhällets centripetala effekt, dvs. 

strävan mot socialt enande, ordning, gemenskap och integration bidrar till dominans och 

kontroll.  

 I dag har internet vuxit och vi har kunnat se att flickorna använder sig av internet 

snarare än av traditionella medier. Människor kan skräddarsy ett medieutbud som passar 

just dem för att förstå samhället och sin plats i den. Hur har det påverkat de övriga 

traditionella medierna och hur har det påverkat människorna i stort? 

Journalisternas bakgrund påverkar mediebilden? 

Det råder brist på studier om den etniska sammansättningen i majoritetsmediernas 

personalstyrka, till exempel på nyhetsredaktionerna. Under senare år har från många 

håll hörts krav på ökad “mångfald” inom journalistkåren. De etablerade medierna 

anställer personer med invandrarbakgrund som är beredda att anpassa sig till det 

“normala” arbetet på redaktionerna. Med andra ord, “de” som är beredda att skriva som 

“vi” är välkomna inom vissa ramar, kanske som en “invandrarkvot”. (Camauër 2006)  
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 Camauër (2006) har själv genomfört en kvalitativ intervjuundersökning med tio 

mediearbetare med utländsk bakgrund verksamma i majoritetsmedier. 

Intervjupersonerna i hennes undersökning menar att redaktionsledningen och kollegorna 

försöker styra deras journalistiska arbete. Exempel på detta är hur journalisterna 

förväntas angripa ett ämne där det finns ”en problemorienterad syn på invandrare” och 

vilka ”huvudpersoner” ett reportage ska ha (”en strulig kille” och ”en duktig tjej som 

hjälper till jättemycket hemma”). Journalisterna styrs också om vilka ämnen de ska 

skriva och inte skriva om och de förväntas förmedla kontakter med människor med 

invandrarbakgrund, som ska vara på ett visst sätt och göra vissa saker. Journalistiken är 

oftast starkt ”mallad” och arbetar efter hårt formaliserade berättelsemönster med till 

exempel en given uppsättning dramaturgiska roller. (Camauër 2006) 

 Ur könsperspektiv är makten inom medierna ojämnt fördelad. I början av 2000-talet 

har kvinnor endast en fjärdedel av ledningsfunktionerna inom medieföretagen. Inom 

public service-företagen är nästan hälften kvinnor medan det inom kommersiell radio 

och tv endast är 14 procent av kvinnorna som har ledande positioner. Inom dagspress är 

kvinnorna ca 15 procent. (Kleberg 2006) 

 Pierre Bourdieus sociala kapital är viktig i sammanhanget. Enligt Kleberg (2006) är 

informella nätverk, mentorer, stöd från familjen, vänner, kollegor och överordnande 

avgörande för om kvinnor ska nå toppbefattnng. Sociala kapitalet, dvs. det kulturella, 

ekonomiska och politiska användbara relationer minskar den negativa kapital det 

innebär att vara kvinna. (Kleberg 2006) Som både kvinna och invandrare bär man med 

sig ett dubbelt negativt kapital. Även om det sociala kapitalet minskar det negativa 

kapitalet som kvinna så återstår för respondenterna i denna undersökning fortfarande ett 

återstående negativt kapital av att vara invandrare.  

 Medierna och därmed journalisterna har stor makt att skapa vår världsbild. Den bild 

journalisterna skapar är viktig att vara medveten om men framför allt bör en 

medvetenhet om de journalister som anställs inom nyhetsredaktioner, på tidningar, inom 

radion finnas. Vad har journalisterna för bakgrund? Hur påverkar journalisterna bilden 

av ”de Andra” och bilden av kvinnorna? En undersökning av detta område och djupare 

intervju med journalisterna själva och även med personalavdelningarna på de stora 

medieföretagen kan ge en inblick i denna fråga.  
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I jakten på publiksiffror  

Genom globaliseringen har det i dag skett en konvergens av världskulturen och främst i 

mediesamhället, bl.a. av medieföretagen. De privata medieföretagen ägs och drivs i dag 

av ett fåtal aktörer (McQuail 2000). Detta gör att medieinnehållet styrs av ett fåtal 

personer med kommersiella intressen. Mångfalden i medieutbudet påverkas till en viss 

grad av denna utveckling. Habermas och Baudrillard menar också att 

kommersialiseringen har bidragit till att medierna och den offentliga sfären alltmer har 

gjort att medieinnehållet är ytligt och glamoriserat.  

 Enligt Thomas försöker medier hela tiden öka antalet tittare eller lyssnare vilket 

bidrar till att etniska minoriteter exkluderas från tv-programmen. Det som sänds eller 

produceras vänder sig till majoritetskulturen eftersom det är fler som då konsumerar 

medieinnehållet. Scannel i sin tur menar att detta leder till en getto-effekt, där 

minoriteter hamnar i speciella minoritetsprogram som ignoreras av majoriteten och inte 

tilltalar minoriteten. (Christensen 2001) Även publicitetsmodellen innebär att medierna 

försöker fånga publikens uppmärksamhet för att på så sätt sälja reklam (McQuail 2000). 

Att satsa på program som vänder sig till invandrargrupper är ett mindre ”säkert kort”. 

Kommersialiseringen och vinstintresset styr medieutbudet. Vilka medieföretag ska då 

åsidosätta sitt kommersiella intresse och tillåta sig ha råd att satsa på medieprogram som 

även vänder sig till de etniska målgrupperna?  

 Public service-företagen har som regeringsuppdrag att vara TV och radio i 

allmänhetens tjänst. Under 1980- och 1990-talen skedde mer radikala förändringar av 

idén kring public service-traditionen i Europa, främst i samband med avregleringen av 

mediemarknaden och introduktionen av satellit, kabel och digitala sändningstekniker. 

Enligt Blumler har public service-företagen hotats av kommersialiseringen när det gäller 

bland annat kvalitet, mångfald, kulturell identitet och oberoende från kommersiella 

influenser. Public service-stationerna har hamnat i en situation där de blir kritiserade om 

de börjar bete sig som de kommersiella stationerna och försöker att öka sina lyssnar- 

och tittarsiffror. Men om de i sin tur fokuserar på program som de kommersiella 

kanalerna ignorerar, bl.a. utbildningsprogram och minoritetsprogram, kommer deras 

publiksiffror att sjunka. (Christensen 2001) Avregleringen av monopolet när det gäller 
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radio och TV har onekligen påverkat public service-kanalerna. Hur har 

kommersialiseringen påverkat public service-kanalerna, framför allt när det gäller 

utbudet? Hur har företagen nått konkurrensen från de privata företagen? De är en 

infallsvinkel som vore intressant att studera utifrån den medieutveckling som Sverige 

står inför i dag.  

Inför framtiden … 

Vi står inför många utmaningar när det gäller den mediala bilden som skapas, speciellt 

med utvecklingen av internet och sociala medier. Flera faktorer påverkar oss och den 

bild som människor får. Fler studier inom området skulle öka kunskapen och 

förhoppningsvis motverka den identitetslöshet som många människor känner i spåren av 

en globaliserad postmodern värld.  
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