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Abstract 

Författare:  Lars Karlsson 

Titel: Primitiv och utan identitet. En kvalitativ analys av 

synen på ”den andre” i Metros pratbubbletävling 

Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, 

fördjupningskurs 

Termin:  Höstterminen 2006 

Syfte: Att ta reda på hur den andre representeras i svenska 

Metros pratbubbletävling. 

Metod: Jag har valt en kvalitativ tolkande metod baserad på 

det teoretiska perspektivet Orientalism. 

Antal sidor: 51 inklusive bilagor 

Material: Nio bilder från en pratbubbletävling i tidningen 

Metro mellan datumen 2006-08-04 och 2006-11-01. 

Resultat: När den andre representeras i Metro sker det på ett 

negativt laddat sätt. Han klär och smyckar sig 

underligt, och är del av en underutvecklad 

bondekultur. Denna primitivitet yttrar sig i klumpiga 

försök att skapa sporter som kan liknas vid irrationella 

upptåg. Den andres primitivitet visar sig även i 

okunskap om sin omvärlds kulturer, men även i 

oberäkneligt våld mot sig själv eller andra till synes 

helt utan förklaring. Han beskrivs även som någon 

som saknar egen identitet och därmed helt saknar spår 

av personliga drag och egenskaper. 
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I 
1. Inledning 

Jag satt på bussen och läste Metro när jag valde mitt uppsatsämne. Jag slogs av 

den läsartävling där man kan skicka in en rolig pratbubbla till en bild ofta innehöll 

andra folkgrupper i underliga situationer, speciellt under en veckas tid. Ideligen 

tyckte jag mig se asiater som förlöjligades på ett eller annat sätt, och tyckte inte att 

det vara bra alls. Men det är tyvärr den bistra verkligheten. Men vad spelar det för 

roll vad vi tycker om andra människor, kulturer och folkslag, det har väl ingen ont 

av? Problemet är att synen på vår omvärld, våra medmänniskor och i slutändan 

oss själva präglas och påverkas av de medier vi tar del av, vare sig vi vet om det 

eller inte, det är knappast en hemlighet. Genom att se ner på andra upphöjer vi 

också oss själva, genom att förlöjliga och driva med andra hävdar vi våra egna 

ideal, och då är vi ute på hal is. Hur är det då egentligen med demokratin när den 

tredje statsmakten tillåts definiera den andre, han som inte är som oss, ser ut som 

oss eller tänker som vi gör? 

När detta är sagt måste jag delge syftet med min uppsats. Syftet är att ta reda på 

hur den andre representeras i svenska Metros pratbubbletävling. Motivet är att visa 

att det inte bara är i svensk litteraturhistoria eller i dagens olika medier som den 

andre representeras i negativa termer, utan att problemet är vidare än så. 

Jag har valt att lägga upp min uppsats på följande sätt: I det första kapitlet ingår 

flera olika avsnitt i något man kan likna vid en tratt som börjar brett med att 

förklara Orientalism och synen på den andre ur ett världsperspektiv, och sedan 

smalnar av mot vår egen svenska syn på den andre genom tiderna i olika medier, 

fram till idag. På vägen ner får vi bland annat även lära oss mer om genre, 

stereotyper, mentala representationer och vad humor är, för att kunna ta del av 

innehållet i kommande kapitel. Vi får även inblick i mitt analysobjekt, en 

pratbubbletävling i tidningen Metro. Det andra kapitlet innehåller kärnan, och 

börjar med problematisering och går sedan via syfte och frågeställningar till vilket 

material och vilken metod jag använt mig av. Tyngd läggs på själva analysen, som 
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avslutas med en sammanfattande bild av den andre. Det avslutande tredje kapitlet 

består endast av slutdiskussion, en sammanfattning av uppsatsen som helhet, 

källförteckning och en bilaga med analysmaterialet. 

2. Innan du fortsätter 

Innan du fortsätter läsa denna uppsats är det några saker jag vill tala om, för att 

underlätta för dig. Det första är att jag har valt att kursivera begrepp som jag tycker 

är viktiga för läsaren att lägga märke till och lägga på minnet. Många av dem 

återkommer i analysdelen. I vissa fall förekommer kursiveringen på redan kända 

begrepp, det kan då vara exempelvis för att skilja på begreppet vi som är del i ett 

sociologiskt begrepp och innebär ett motsatsförhållande, och ”vi” som står för en 

allmän kollektiv gemenskap där jag själv är en del.  

Det kan vara bra att ta för vana att se vilka fotnoter som finns längst ner på 

sidan, om det är förklaringar som ges till vissa delar i texten eller bara 

sidreferenser till använd litteratur. Att göra som jag föreslår ger mer flyt i själva 

läsandet och därmed en bättre förståelse för det jag vill komma fram till.  

Jag vill slutligen passa på att säga att jag för att få variation i språket, och inte 

fastna i ett ensidigt upprepande, använder olika synonymer för den huvudsakliga 

termen den andre. Detta beror dels på det jag just förklarat, men även på att den 

litteratur jag använt mig av också använder synonymer. Om jag exempelvis 

använder termerna det annorlunda, det främmande, eller onormal så måste de förstås i 

ljuset av att de är synonymer till grundtermen, den andre. 

Nu när detta är sagt är det dags att få reda på mer om uppsatsens analysobjekt. 

3. Sveriges mest lästa morgontidning 

Detta är ett kort avsnitt som i huvudsak beskriver tidningen Metro, men även 

själva föremålet för min analys. För att förstå vad min uppsats handlar om är det 

nödvändigt att förstå vad Metro är, och följande går att läsa på Metros svenska 

nyhetssajt: 

Metro är Sveriges mest lästa morgontidning med mer än en miljon dagliga 
läsare. Tidningen är en politisk obunden nyhetstidning där läsaren får en 
bred och snabb nyhetsöversikt över de (sic!) senaste dygnets viktigaste 
händelser i staden, landet och i världen. Metro startade i Stockholm 1995, 
1998 i Göteborg och 1999 i Malmö. Tidningens tre editioner blev snabbt 
den näst mest lästa tidningen på utgivningsorten, en position som förstärks 
för varje år. Hösten 2004 startade Metro Riks, en ny edition distribuerad till 
orter från Luleå i norr till Trelleborg i söder. /…/ Den genomsnittliga 
lästiden är cirka tjugo minuter och ingen annan morgontidning i de tre 
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storstäderna läses till så stor del av innehållet som Metro. /…/ Totalt har 
Metro i Sverige 1 549 000 läsare. Metro Stockholm har 715 000 dagliga 
läsare, Göteborg 298 000 och Skåne 279 000 enligt Orvesto 2006:1.1 
 

Så säger Metro om sig själva, men vad säger andra? Hadenius & Weibull skriver 

att Metro kommer ut med sex nummer i veckan och är proffsigt gjord med ett 

brett innehåll, i huvudsak från TT. Metro saknar, till skillnad från andra 

dagstidningar en ledarsida, men har istället kolumnister som skapar debatt. Det är 

en traditionell tidning så till vida att den i huvudsak består av kortare nyheter, med 

vissa inslag av reportage.2 

Den tävling i svenska Metro som jag valt som studieobjekt går ut på att sätta en 

rolig pratbubbla på en på förhand given bild. Metros namn på tävlingen är 

Läsartävlingen, men de har ibland flera andra läsartävlingar, så därför kallar jag 

den för pratbubbletävlingen. När man väljer bilder till tävlingen går 

nöjesredaktionen igenom bilder från Scanpix, Reuters och Getty och även egna 

bilder för att se vad som kan passa. Bilder som ser roliga ut, eller som förväntas 

kunna generera roliga förslag väljs ut i första hand. Vissa bilder är redan 

klassificerade som udda och är därför också intressanta. Det vinnande bidraget 

väljs av redigeraren för insändarsidan eller nattchefen själv. Roligast bidrag vinner, 

men förslag med personangrepp eller som bryter mot tryckfrihetsförordningen 

sållas bort. Det vinnande bidraget är givetvis roligt, men skall även kunna förstås 

av en majoritet av läsarkretsen. 50-400 bidrag per dag kommer in beroende på 

bild. Flest svar genererar bilder med stats- eller regeringschefer, djur eller 

händelser där människor gör udda saker. Tävlingen har förekommit sedan 

årsskiftet 2003-2004.3 Själva Sidan som tävlingen finns på är en sida med Dagens 

horoskop (österländskt), Vädret idag, Dagens sudoku, ett kändiskorsord, Dagens 

ord och cirka ¼ dels sida reklam av olika slag. Det är alltså någon slags sida för 

förströelse och lustigheter. Den som vinner tävlingen vinner inte bara sin lustiga 

kommentar tillsammans med sitt namn och sin ort publicerat i tidningen i 

kommande nummer, utan även fyra trisslotter. Värt att veta är tävlingen hamnar i 

genren humor eftersom den huvudsakligen är till för att roa. 

                                                
1 <http://www.metro.se/se/metro> 2006-12-04 
2 Stig Hadeinus & Lennart Weibull Massmedier (Albert Bonniers Förlag, 2003), s. 112 f 
3 Mail från Metros Nöjesredaktion 2006-12-12, se bilaga 2 
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När vi nu har full kontroll på mitt kommande analysobjekt, men även den 

kontext som den befinner sig i, är det på tiden att vi rotar lite i begreppslådan och 

tar del av vad den har att erbjuda. Vi börjar med genre, som är ett viktigt begrepp 

inom mediestudier. 

4. Genre som värdeskapare 

När man genomför mediestudier måste man veta i vilken kontext, vilket 

sammanhang en text hör hemma: det är viktigt att veta vilken genre som gäller. 

Men begreppet genre är inte okomplicerat, utan kan delas in i tre olika nivåer. På 

den estetiska nivån delas texterna in efter den estetiska kvalitén. När det handlar 

om filmer kan det till exempelvis vara ”western” eller ”dramadokumentär”. På 

den ritualistiska nivån handlar det om att historiska genrer fyller en funktion i och 

med att de fastställer grundläggande ömsesidig förståelse och befäster därmed 

kulturella gemenskaper. Den tredje nivån, som är intressant i min studie, är den 

ideologiska. Genom att genren fungerar som ett slags formaliserade teckensystem 

cementerar de grundläggande värderingar i samhället. Detta synsätt kritiserar 

journalistiska genrer eftersom det antas ligga en snedvriden form av verklighet 

bakom den till synes objektiva fasaden, man brukar tala om att artiklar är vinklade. 

Genrens förmåga att naturalisera olika representationsformer leder alltså till att 

man genom texterna naturaliserar vad som skall ses om normalt eller onormalt i 

samhället. I synsättet ingår att just journalistik och underhållning är särskilt 

manipulativa. Den första, vilket jag nämnde ovan, för att den antas vara objektiv, 

och den andra för att den ger sken av att handla om något helt annat än ideologi.4 

Man kan alltså se det som att Metros tävling lägger grunden för samhällets 

värderingar och därmed deltar i diskursen om vad som är normalt eller onormalt i 

samhället. Som jag ser det gör tävlingen sken av att handla om något annat än 

ideologi, den gör sken av bara vara på skoj, harmlös i sin avsikt att roa. Men jag 

ser något annat, och det bidrog till att jag valde det här uppsatsämnet. Mer om det 

i avsnittet om metod. 

Genre är alltså ett väldigt viktigt begrepp för att förstå medier, men det finns så 

klart andra. Nästa avsnitt kommer att berätta om hur vi kategoriserar omvärlden 

och förhåller oss till den. 

                                                
4 André Jansson Mediekultur och samhälle (Lund: Studentlitteratur, 2002), s. 87 f.  
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5. Att uppfatta, förstå och förhålla sig till omvärlden 

Min analys kommer att ta reda på hur den andre framställs, representeras i Metro, 

en känd svensk dagstidning. Det är för att läsaren skall få en vidare förståelse 

viktigt att reda ut begreppen som jag kommer att använda. Det här avsnittets 

huvudspår är alltså, vilket jag redan antytt, representation. Närmare bestämt den syn 

sociologiprofessorn Stuart Hall har på begreppet. Det är ett komplext begrepp 

som inte låter sig förklaras allt för lätt. Jag gör ett försök, och skall bemöda mig att 

inte gå in på delar som inte är relevanta för min kommande analys. Innan jag 

fortsätter vill jag påpeka att ”att representera något”, i sin enklaste form innebär 

att ”stå för” något annat. Exempelvis är det kristna korset inte bara två korslagda 

plankor utan representerar, står för, Jesu lidande och död.  

Låt oss tillsammans, för att förhoppningsvis göra det hela lite klarare, 

genomföra ett enkelt tankeexperiment. Är du beredd? Jag vill att du tittar på ett 

objekt i rummet där du är. Blunda, och tänk sedan på objektet, hur det ser ut, färg, 

storlek och så vidare. Det var väl inga problem, eller hur? Hur bilden inom dig ser 

ut spelar för experimentet ingen roll, det jag vill komma fram till är att den bild du 

frammanade är en mental representation av objektet du valde, är du med? Den 

bilden får helt enkelt stå för, representera, objektet. Svårare än så är det egentligen 

inte. Varje gång du ser ett sådant objekt, eller ett som i alla fall är väldigt likt vet 

du vad det är, vilka egenskaper det har och så vidare. I och med det har du 

kategoriserat objektet, för att kunna förstå, skapa mening av din omvärld. 

Mental representation är meningsskapandet genom språk, och skapar alltså 

mening för oss av människor, objekt och händelser.5 När det gäller mental 

representation så finns det två processer, eller representationssystem som 

används. Det första är ett system genom vilket alla människor, objekt och 

händelser samkörs med ett antal koncept, föreställningar, eller mentala 

representationer som vi har inom oss. Utan dem skulle vi inte kunna tolka världen 

på ett meningsfullt sätt över huvud taget. Vi skapar mentala representationer av 

människor eller materiella ting, men även av abstrakta objekt som död, vänskap 

eller kärlek, men även av sådant vi inte sett eller heller någonsin kommer att se, 

exempelvis avlägsna platser, andra planeter eller fantasifigurer, exempelvis änglar.6 

                                                
5 Stuart Hall Representation: Cultural representations and signifying practices (London: Sage, 1997), s. 15 
6 Hall, s. 17 
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Våra mentala representationer placerar vi sedan in i generella fack, eller kategorier 

så att vi kan hålla reda på dem. Den ”skapade meningen”, hur vi uppfattar, förstår 

och förhåller oss till om världen, beror alltså på sambandet mellan objekt i världen 

och våra mentala representationer. 

Kategorierna i sin tur bildar stora system, som kanske bättre förklaras med 

uttrycket mentala kartor och som delas av övriga medlemmar i den kultur man ingår 

i, vilket gör av vi kan kommunicera med dem på ett meningsfullt sätt. Eftersom vi, 

visserligen individuellt, tolkar omvärlden gör vi det i stort sett på samma sätt som 

övriga medlemmar i vår kultur. Det innebär det att vi alltså förstår varandra. På så 

sätt kan man säga av vi tillsammans med andra som delar vår mentala karta 

konstruerar en social värld, den värld som vi befinner oss i med övriga invånare i 

samma kultur.7 

Den andra delen som behövs är ett gemensamt språk (både i form av text eller 

tal), för att vi skall kunna utbyta meningar och förståelse med varandra. Hall 

menar att våra delade mentala kartor måste översättas till ett gemensamt språk, så 

att vi kan jämföra våra koncept och idéer med särskilda skrivna ord, sagda ord 

eller visuella bilder.8 

Som jag sa tidigare skapar vi alltså omedvetet mentala representationer av allt vi 

kommer i kontakt med vare sig det handlar om konkreta objekt, människor eller 

händelser, eller mer abstrakta företeelser. En av källorna till dessa representationer 

är så klart media, som oavsett form (film, tidning, bok, ljud och så vidare) berättar 

för oss om hur saker och ting ”är”. Baserat på det skapar vi våra representationer, 

vår uppfattning om hur det är i världen just nu, utan att reflektera något större på 

om de är riktiga eller inte.  

Sambandet mellan representationen av andra i media och våra mentala 

representationer är att den senare baseras på den förra. Om en viss grupp 

människor hela tiden omtalas i negativa sammanhang och med negativa ord 

skapas min mentala representation av den gruppen på samma sätt. Det 

problematiska med det är att jag bildar mig en uppfattning om gruppen som är 

direkt felaktig. 

                                                
7 Michael Pickering Stereotyping: the politics of representation (New York: Palgrave, 2001), s. 2 
8 Hall, s. 18 
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I det här avsnittet har jag klarat ut vad begreppet mental representation är, hur 

sådana kan skapas och användas. I nästa avsnitt skall jag berätta mer om på vilka 

olika sätt läsaren kan ta del av och tolka texter. 

6. Att styras eller själv skapa mening 

Det finns inom mediestudier två huvudsakliga inriktningar, strukturalism och 

kulturalism. I den första finns tanken om en stark ideologisk potential i 

mediatexter, man tittar efter försök att styra publikens läsning enligt dominerande 

ideologier. Den andra sätter fokus på publikens meningsskapande, förmågan att 

omtolka vad man läser utifrån sina egna förutsättningar. Dels handlar det alltså 

om att, med Janssons egna ord, bejaka mediernas ”förmåga att gestalta världen på 

ett sådant sätt att vissa värden upphöjs till normalitet”.9 Det andra synsättet 

inrymmer tanken att publiken faktiskt är kapabel att tolka texten själv helt utifrån 

egna förutsättningar.10 

När texter skapas präglas de av den produktionskontext de skapas i, helt 

beroende på TV-kanal, tidningsredaktion eller själva samhället i sig. Under denna 

inkodningsprocess formas texten enligt en viss meningsstruktur: texten är på inget 

sätt neutral utan uppmanar läsaren till tolkning, att ta ställning till något specifikt, 

eller sympatisera med en speciell grupp i samhället. Det är det som är textens 

potentiella ideologiska betydelse. Betydelsen brukar stämma överens med den 

betydelse texten är tänkt att ge upphov till.11  

När publiken väl tar del av texten kan det ske på tre olika sätt, tre sätt att läsa 

texten och därmed tolka den. Den första kallas för dominant läsning och innebär att 

läsaren tolkar texten enligt de ideologiska föreställningar som finns. Den andra är 

den förhandlade läsningen och innebär att vissa delar tolkas som det var tänkt från 

början, medan andra av läsaren ses som helt normala och oproblematiska. 

Avslutningsvis är det den oppositionella läsningen som är att läsaren totalt förkastar 

textens utgångspunkter och ”ser den som ett uttryck för en falsk världsbild 

/…/”.12 Detta innebär att olika läsare tolkar samma budskap på olika sätt, ibland 

så som avsändaren ville och andra gånger inte alls som avsändaren tänkt sig. Det 

                                                
9 Jansson, s. 134 
10 Jansson, s. 133 f.  
11 Jansson, s. 136 
12 Jansson, s. 137 
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gäller i högsta grad min analys, många kommer att göra andra tolkningar av mitt 

material än jag gjort. Den som läser den här uppsatsen kommer att mer eller 

mindre omedvetet välja ett av de tre tolkningsalternativen: att ta den till sig 

okritiskt, att avfärda vissa delar och använda andra, och slutligen att helt slå den 

ifrån sig med argument om orimliga tolkningar av författaren. 

I nästa avsnitt kommer jag att berätta mer om problemet med stereotyper och 

dess tre delar: skillnad, splittring och makt. 

7. Stereotyper – skillnad, splittring och makt 

Det här avsnittet kommer relativt kort att behandla begreppet stereotyper och dess 

tre delar skillnad, splittring och makt.  Jag hoppas att avsnittet kommer att så att 

säga förklara sig självt i fråga om varför det är problematiskt med stereotyper.  

Stuart Hall refererar till Richard Dyers tankar om stereotypifiering, och menar 

att innan man gör något annat måste man för förståelsens skull skilja begreppet 

stereotypifiering från typifiering, som är synonymt med begreppet kategorisera. 

Kategorier är nödvändiga för att vi skall kunna förstå och skapa mening av 

världen vi lever i, det lärde vi oss i förra avsnittet. Genom att placera in objekt, 

människor och händelser i generella kategorier kan vi lättare förstå, tolka och 

förhålla oss till dem nästa gång de dyker upp.13 

Stereotyper tar däremot fasta på några få enkla, klara eller märkliga 

karaktärsdrag hos en person, och skalar därmed av, reducerar allt hos den 

personen, eller gruppen av personer. Stereotyper hävdar därmed vikten och 

nödvändigheten av skillnad mellan grupper i första hand, man skiljer oss från dem. För 

det andra fungerar stereotyperna uppdelande och splittrande. De delar det vi står för, 

det normala och acceptabla från motsatserna, det onormala och oacceptabla, som 

är typiskt för dem. Därmed utestänger de allt som inte passar in och därmed är 

annorlunda. För det tredje förekommer stereotyper där det finns obalans i de 

maktförhållanden som råder. Denna makt utövas vanligen mot den underordnade 

eller utestängda gruppen.14  

Helkama m.fl. beskriver stereotypen som en kategori, ett personschema som 

består av de bilder som vi har inom oss av olika grupper av människor som 

tillskrivs olika egenskaper. Ett exempel kan vara att alla japaner är kortväxta och 
                                                
13 Hall, s. 257 
14 Hall, s. 258 
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svarthåriga, ett annat att tyskar älskar öl och korv. Detta behöver inte vara sant, 

många japaner kanske ser ut på andra sätt och vissa tyskar kanske avskyr korv, 

men eftersom stereotyperna är oerhört generaliserande tar de därför inte hänsyn 

till individualitet.15 Alla dras för enkelhetens skull över en kam. Det hade heller 

inte fungerat för oss som människor att så att säga kognitivt lagra varje människa 

inom oss som vi stöter på, det är det kategorierna är till för. Därför buntar vi ihop 

dem och tillskriver dem generella egenskaper, vilket kallas kognitiv förenkling. Det är 

först när den kognitiva förenklingen bygger på negativa och felaktiga fakta som 

det handlar mer om stereotyper än om kategorier. 

Stereotyper handlar alltså om skillnad mellan grupper, splittring och uppdelning, 

och om maktutövning och är en form av kognitiv förenkling. De här tre 

begreppen kommer vi mer eller mindre uttalat att känna igen i Brunes och Delang 

& Havsbergs kommande resonemang, men även redan i avsnittet om 

orientalismens historia.  

Nu när jag har klarat ut vad stereotyper är och vad faran med dem är skall jag i 

kommande avsnitt förklara hur man kan se på begreppet humor, som också är en 

del i min kommande analys. 

8. Att skratta åt andra 

Det finns ett antal teorier om humor, men den som är mest intressant för mitt 

arbete är överlägsenhetsteorin där fientlighet, aggression, åtlöje och nedvärdering är centrala 

begrepp. Här handlar det om att skratta åt andra. Teorin kompletteras av 

inkongruensteorin, som bygger på överraskning, kontrast eller konfiguration, och att två 

idéer eller meningar ställs mot varandra.16 Det är det som skall få oss att skratta.  

Men det är inte bara teorier som behövs för att försöka förstå det invecklade 

begrepp som humor är, vi behöver även perspektiv. Det som är relevant för min 

analys är det kulturella perspektivet. Det går ut på att varje folkgrupps 

beteendemönster uppfattas som naturliga av dem själva, vilket innebär problem 

när olika kulturer möts i roll-, umgänges-, kommunikations-, och 

beteendesituationer. Uttrycksformerna för humor påverkas av den kultur, det 

samhälle där den förekommer, därför är skämt om andra folkslag bara roliga i den 

kultur de kommer ifrån. Gemensamt för dem är att de tillskriver det främmande 
                                                
15 Klaus Helkama m.fl., Socialpsykologi – en introduktion (Malmö: Liber AB, 2000), s. 106 f  
16 Henny Olsson m.fl., Humorologi (Malmö: Liber AB, 2003), s. 48 ff  
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fenomenet drag som man lätt skrattar åt, drag och egenskaper som sällan är reella 

utan snarare fyllda av myter och fördomar.17 När vi skrattar åt de dumma 

främlingarna uppnås en distansering till dem som vi inte vill identifiera oss med, 

och dessutom hävdar vi våra egna ideal, de som gäller för oss. Stereotypa 

uppfattningar om andra folkslag kan stärkas av sådana etniska skämt. 18 Här finns 

ett tydligt samband mellan hur, och vad vi skämtar om, och den historia som den 

andre har i Sverige. Detta kommer vi att se senare i uppsatsen.  

Nu när vi vet vilka teorier som ligger bakom viss typ av humor börjar nästa 

avsnitt som förklarar vad orientalism är och varför det är ett intressant begrepp för 

den här uppsatsen. 

9. Orientalism – ett sätt att dominera 

I det här avsnittet kommer jag att introducera och förklara några viktiga begrepp 

som behövs för att genomföra den analys som finns i det andra kapitlet. Jag 

kommer att börja med Edward Saids orientalism, som enligt mig själv är grunden 

till det vi i dag rätt och slätt kallar rasism, något som jag inte kommer att ta upp 

mer inte den här uppsatsen. Vidare tar jag upp Michel Foucaults maktbegrepp 

diskurs som är ett nödvändigt begrepp för att förstå det systematiska i 

orientalismen. Jag nämner även i förbifarten termen populärorientalism, men 

återkommer till den senare. Avslutningsvis låter jag Said själv redogöra för de fyra 

dogmer om hur och vad Orienten19 är och ger en kort och intensiv kolonial 

historielektion för att vi skall förstå var vi är idag. 

Men nu är det hög tid att beskriva det huvudspår som min uppsats kommer att 

ha genom att beskriva orientalismen utifrån Edward Saids verk ”Orientalism” 

som gavs ut första gången 1978. Said identifierar tre olika former av orientalism.20 

För det första, och från början, var orientalism ett akademiskt ämne som gick att 

studera på många universitet runt om i Europa och därmed även i Sverige. All 

slags akademiska studier eller forskning kring Orienten, Mellanöstern eller 

                                                
17 Jag definierar ”myt” på samma sätt som Bonniers svenska ordbok (Stockholm: Albert Bonniers förlag, 

1998): ”Något uppdiktat; felaktig men allmänt spridd föreställning”. 
18 Olsson m.fl., s. 114 f 
19 Det är svårt att ge något exakt svar på vad ”Orienten” är. Rent geografiskt kan det vara alla länder från 

och med Turkiet till och med Japan, beroende på vilken författare eller expert som uttalar sig. Det är ett 

diffust begrepp som förmodligen ses bäst som en motbild, en motidé av oss här i väst. 
20 Edward W. Said, Orientalism (Södertälje: Ordfronts förlag, 1993), s. 4 
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Arabvärlden gick under ett och samma namn. Numera heter det att man ”bedriver 

orientaliska studier” eller att man är ”områdesforskare”, eftersom titeln orientalist, 

på grund av den historia jag kommer att beskriva längre fram, för många lämnar 

en bitter smak av kolonial överlägsenhet efter sig. Det kan dock verka märkligt att 

det på kongresser i ämnet ändå är just orientforskaren som är den självklara 

experten och kunskapsauktoriteten. På så vis lever därför orientalismen kvar i det 

akademiska livet med sin på Orienten och dess invånare. 

För det andra rör det sig om ett sätt att tänka som grundar sig på en uppdelning 

mellan ”Orienten” och ”Västerlandet”. Ett stort antal författare och skribenter, 

exempelvis poeter, romanförfattare, filosofer och politiska teoretiker har helt 

enkelt godtagit och därmed förstärkt och normaliserat denna tämligen platta, 

polariserade och väldigt grundläggande syn. De har tillsammans skapat en mängd 

politiska beskrivningar och samhällsskildringar om Orienten, dess invånare, seder, 

sätt att tänka och så vidare. Stora litterära namn som Dante, Victor Hugo och 

Karl Marx känns igen i den här typen av orientalism. Idag ser vi det i otaliga 

spelfilmer, litteratur och serier, det etnologidocenten Magnus Berg kallar 

populärorientalism, en term som jag kort kommer att gå igenom nu innan vi 

fortsätter med den tredje och viktigaste formen av orientalism.  

Magnus Berg visar tydligt i sin bok Hudud de stereotypa fördomar som finns i 

litteratur men framför allt i filmvärlden i vår tid. Jag kommer inte att gå in på 

några konkreta exempel, men Bergs omfattande studie av nutida skönlitteratur 

och spelfilm visar att det inte bara är tidningarna som bär skulden till vår snäva 

syn på andra. Berg summerar vad boken egentligen handlar om:  

Den här boken handlar inte om ”verklighetens” Orient. Med några få 
undantag /…/ presenterar denna bok inga kunskaper om det konkreta liv 
som levs, eller har levts i ”verklighetens” Orient, Mellanöstern, arabvärld 
eller muslimska värld. Boken handlar om myter och stereotyper, som 
avslöjar västerländsk kultur, men nästan ingenting om österländsk.21  
 

Vad Berg säger är att vi kan lära oss väldigt mycket om oss själva som 

västerlänningar och vår syn på andra om vi läser och tar till oss boken.  

Den tredje formen av orientalism kan man säga är en produkt av de två förra, 

det akademiska ämnet och den litterära formen. Det är en produkt av en 

betydande kommunikation dem emellan som har sin ungefärliga början i slutet av 

                                                
21 Magnus Berg, Hudud (Stockholm: Carlsson Bokförlag, 1998), s. 23 f 
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1700-talet då ett förhållningssätt gentemot Orienten byggdes upp. Ett sätt som går 

ut på att, i Saids egna ganska skrämmande ord ”hantera den genom att göra 

yttranden om den, auktorisera synpunkter på den, beskriva den, undervisa om 

den, kolonisera den, härska över den”.22 Orientalism är alltså i sin tredje form ett 

sätt för oss i Väst att rättfärdiga att vi kan dominera Orienten. 

Said använder Foucaults maktbegrepp diskurs för att identifiera kärnan i den här 

formen av Orientalism. I Foucaults verk ”Övervakning och straff” får vi veta att 

ha makt inte bygger på samtycke, legitimitet eller auktoritet, utan på att utöva 

makten genom definitioner och anvisningar, därmed blir det ett slags samtal, en 

diskurs. Denna makt existerar bara när den utövas och är inte ett privilegium utan 

snarare en effekt av den överordnade position som en person, organisation eller 

stat intar.23 Med hjälp av diskurstänkandet kan man förstå hur främst den 

europeiska kulturen, men sedermera även USA, lyckats styra och i viss mån 

producera Orienten inom en mängd olika områden, däribland politiskt, 

sociologiskt och ideologiskt.24 Said poängterar att om man inte använder 

begreppet diskurs, som alltså är ett maktperspektiv, kan man inte förstå den 

systematiserade hantering av Orienten som förekommit. 

Berg beskriver hur den orientaliska diskursen baseras på ett enormt nätverk av 

västerländska intressen vilket innebär att den på så vis organiserar vad som går att 

säga om Orienten. I och med att man på ett förutbestämt sätt benämner, 

beskriver och analyserar Orienten formas den till något som västerlandet kan 

dominera, omstrukturera och utöva myndighet över.25 Kort och kärnfullt 

sammanfattat är orientalism enligt Said:  

/…/ ett sätt att förhålla sig till Orienten som har sin grund i områdets 
speciella ställning i det europeiska Västerlandets historia. Det är inte bara det 
att Orienten ligger alldeles intill Europa; det är också där man finner 
Europas bästa, rikaste och äldsta kolonier, källan till dess civilisation och 
språk, dess medtävlare på det kulturella området och en av dess mest 
inpräntade och oftast förekommande bilder av Det Annorlunda. Därtill har 
Orienten bidragit till definitionen av Europa (eller Västerlandet) genom att 
vara dess motbild, motidé, motsatta personlighet och en motsatt 
erfarenhet.26 

 

                                                
22 Said, s. 5 
23 Michel Foucault, Övervakning och straff (Lund: Arkiv förlag, 2003), s. xii 
24 Said, s. 5 
25 Berg, s. 11 
26 Said, s. 3 
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Viktigt att känna till är även de dogmer, eller väl rotade föreställningar om 

Orienten, som många kanske känner igen och som om igen berättas, återskapas 

och tas för givna i Bergs term populärorientalism. Said beskriver orientalismens 

käpphästar bäst i sina egna ord:  

/…/ den första är den absoluta och systematiska skillnaden mellan 
Västerlandet, vilket är rationellt, utvecklat, humant och överlägset, och 
Orienten som är avvikande, outvecklad och underlägsen. En annan dogm är 
att abstraktioner om Orienten, i synnerhet sådana som baseras på texter som 
representerar ”klassisk” orientalisk civilisation, alltid är att föredra framför 
direkta belägg som hämtas ur dagens orientaliska verklighet. En tredje dogm 
är att Orienten är evig, enhetlig och saknar förmågan att definiera sig själv. 
/…/ En fjärde dogm är att Orienten i grund och botten är något som man 
antingen bör frukta (gula faran, mongolhorderna, de bruna besittningarna) 
eller kontrollera (genom pacificering, forskning och utveckling eller ren 
ockupation när detta är möjligt).27 

 

Det märks kanske att det inte är med enkla ord, eller med enkla förklaringar som 

orientalism låter sig förstås, och kanske är jag ibland övertydlig i vissa avseenden 

men jag menar att det är nödvändigt för att förstå den komplexitet som ligger 

bakom hela begreppet. 

Orientalismen har inte uppkommit av sig själv ur tomma intet utan är, vilket jag 

lätt berörde ovan när jag nämnde termen diskurs, en konsekvens av den 

kolonisering av främst Afrika men även andra delar av världen som ägt rum under 

ett hundratal år. Det var synen på andra områdens invånare som lägre stående och 

i behov av hjälp och europeiskt civiliserat ledarskap som rättfärdigade att man ofta 

med våld och list koloniserade var man än behagade.28 För de största 

kolonialmakterna Storbritannien, Frankrike, Spanien och Portugal handlade det 

om att skaffa sig makt, rikedomar och landområden. Starskottet gick år 1492 då 

Columbus upptäckte nuvarande USA, och avmattades i princip år 1776 i och med 

att USA förklarade sig självständigt från Storbritannien. Under 1900-talet har de 

flesta kolonier nått självständighet. Värt att känna till är att även Sverige haft 

kolonier, både i nuvarande USA och på Afrikas västkust. 

Efter att introducerat några viktiga begrepp för att förstå sig på orientalism, och 

snabbspolat oss igenom en världsomspännande bantad historielektion kring den 

grymma kolonialtiden, är det på tiden att vi riktar blicken norrut och vi skall 

därför i nästa avsnitt se på Sveriges del i allt detta. 
                                                
27 Said, s. 300 
28 Jämför detta med orientalismens fjärde dogm i citatet ovan. 
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10. Sveriges Orient 

Följande avsnitt smalnar av vår historiska resa något och behandlar den svenska 

historiska synen på det Said i sitt citat benämner Det Annorlunda. Statskyrkan har 

genomgående en framträdande roll som krigshetsare och avsnittet avslutas med en 

av orientens motbilder som dock inte kommer mer än att nämnas för att visa på 

den ambivalens kring Orienten som rådde då. 

Låt mig nu placera in Sverige i detta historiska sammanhang vi tagit del av, och 

det börjar med de nordiska vikingarnas framfart i nuvarande Persien under 900-

talet. Under lång tid därefter saknas kunskap om den orientaliska världen, men 

den präglas mycket av de krig som utkämpas där islam och muslimer målas ut 

som fiender, en bild som i Sverige hejas på av statskyrkan. Under 1600-talet blir 

”muslim” och ”turk” samma sak, i och med det Osmanska (nuvarande Turkiet) 

rikets framfart. 

Den svenska kyrkan är inte sen att måla upp detta hot och inte bara islam utan 

även turken beskrivs nu som hela kristenhetens fiende. Särskilda tacksägelser 

riktas till de kristna stater som stått emot eller besegrat turkarna, och bönböcker 

under den här tiden innehåller besvärjelser mot ”turken, tattaren och Påven.”29 

Mohammed beskrivs som en ond, vällustig bedragare och trollkarl som utsett sig 

själv till Gud. Men kyrkans hatiska bild av de andra, eller det annorlunda, är inte 

den samma som den svenska statsmaktens. I kölvattnet efter sina försök att få 

med sig turkarna mot ärkefienden Ryssland uppstår ett i första hand kungligt 

intresse som uttrycker sig i att bilder på de sultaniska härskarna köps in 

tillsammans med turkiska mattor och tyger. Detta intresse sätter sina spår i både 

hovets klädsel och sedermera konstigt nog även i utsmyckning av kyrkor och 

slottssalar. I och med det får intresset för Orienten fotfäste och eskalerar 1683 när 

turkarna besegras och därmed omvandlas från hot till föremål för handel, 

diplomatiska kontakter och allmän nyfikenhet. Även Karl XII:s vistelse i Turkiet 

under början av 1700-talet då mängder av föremål, konst och kunskaper om 

arkitektur och stadsplanering skickas hem till Sverige spelar stor roll. På hovets 

maskerader är det högsta mode att klä sig i turkiska dräkter, vilket kan ses som ett 

sätt att visa sig överlägsen den tidigare fienden.30 

                                                
29 Christian Catomeris, Det ohyggliga arvet (Stockholm: Ordfronts förlag, 2004), s. 157 
30 Catomeris 2004, s. 156-161 
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Även kända skalder som Bellman är nedlåtande i sin beskrivning av invånaren i 

Orienten, något som märks i Fredmans Sång N:o 30 från 1773 som speglar de 

svenska förhandlingarna i Nordafrika om skatt på handelsskepp, där han skriver:  

Si'ken turk, se på den, Se, hur turbanen strålar 
Af perlor, guld och nålar! /…/ Och den djefvulen 
I sina tiggarpåsar Samlar penningen – se'n far han hem igen.31  
 

Trots att det ibland finns ett positivt intresse för Orienten, är intresset för islam 

mycket kyligare. I en svensk skolbok från 1795 beskrivs islam som en falsk 

religion uppdiktad av den ”store bedragaren Mohamet”.32  

Vid den här tiden får islam även stå för de fyra stereotyperna kulturförstörelse, 

fanatism, fatalism och kvinnoförtryck.33 Några av de här termerna är dessutom 

vanliga, visserligen mer eller mindre implicit, i dagspress idag. 

Parallellt med den negativa stereotypa bilden av orientalen som ond, slö eller 

girig befästs en annorlunda och på många sätt motsatt bild om själva Orienten 

som exotisk och romantisk med sin färgprakt och sina sagor som ”Tusen och en 

natt”. I den bilden är det främst den romantiserade och i många fall exotiserade 

litterära och konstnärliga fantasi om de orientaliska härskarnas harem som är 

framträdande. Dessa konstyttringar sammanfaller med den europeiska 

kolonialismens segertåg över världen.34 

Bilden av hur orientalismen över lång tid har funnits i de svenska tankarna 

börjar nu förhoppningsvis klarna för läsaren. Jag har återigen snabbspolat en lång 

och i många fall komplicerad svensk historia och försökt visa hur den negativa 

bilden av orienten som Det Annorlunda har växt fram. I nästa avsnitt kommer jag 

att reda ut hur detta har satt sina spår i form av rädsla för i stort sett allt och alla 

som är annorlunda. 

11. Orientalism och andra i svensk litteratur 

Avsnittet kommer att belysa hur svensk litteratur varit tongivande i synen på Det 

Annorlunda, och då inte enbart Orienten. Här figurerar stora namn som Beskow, 

Strindberg och Fröding.  

                                                
31 Catomeris 2004, s. 160 
32 Catomeris 2004, s. 161 
33 Berg, s. 47 
34 Catomeris 2004, s. 163 
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Allt det vi läs i tidigare avsnitt sätter givetvis sina spår på hemmaplan, och det 

beskriver Christian Catomeris genomgående i sin bok ”Det ohyggliga arvet”. Han 

visar hur den svenska rädslan för det okända i form av afrikanen, finnen, juden, 

samen, tattaren och orientalen utvecklats under lång tid. Till exempel är det 

rädslan för juden i form av förföljelse i stort sett världen över, samen i form av 

beskattning, häxprocesser och tvångsarbete, och finnen i form av olika 

vanföreställningar, bland annat den att de är trollkunniga, eller är fåordiga och 

barska.35 

Svensk litteratur har tyvärr en ganska lång tradition av en negativ syn på andra, 

och även välrenommerade författare sällar sig till denna syn. I Elsa Beskows 

välkända och omtyckta saga ”Tant Brun, tant Grön och tant Gredelin” från 1918 

beskrivs en positivhalare med ”kroknäsa, svart hår och skägg”, typiska drag som 

är färgade av orientalismens syn på araben eller juden. 36 De i Sverige samtida 

synsätten på andra som mörkhyade, mörkhåriga och brunögda sätter även sina 

spår hos andra kända författare. Viktor Rydbergs mörka medeltidsroman 

”Singoalla” om kärlek, skilsmässa, återförening och död från 1858 är ett exempel, i 

och med att den bär spår från studier kring de norska tattarnas historia37. Gustav 

Fröding diktar år 1891 om ett ”tattarpack”, ”de svarte Boneckerna” som struntar 

både i kyrkan och i lagen, två på den tiden väl etablerade maktinstitutioner. Även 

Strindberg passar på att tala illa om tattarna när han i ”Tschandala” (1889) 

framställer dem som ärftligt belastade med negativa egenskaper. 38 

Det här avsnittet har försökt visa att rädslan för andra var väl etablerad i vissa 

kretsar i samhället, och i nästa kommer jag att visa hur det blir mer tillgängligt för 

allmänheten i och med dagstidningens intåg. 

                                                
35 Catomeris 2004 
36 Christian Catomeris, ”Svartmuskiga bandittyper” i Moa Matthis Orientalism på svenska (Stockholm: 

Ordfront förlag, 2005), s. 22 Värt att notera är att positivspelare ursprungligen kommer från Italien, vilket 

innebär att bilden som återges i citatet alltså inte bara är stereotyp, utan direkt felaktig. Catomeris 2005, s. 

24 
37 En sökning på Nationalencyklopedins webbplats ger förklaringen att ordet ”tattare” är ett skällsord och 

skall användas med försiktighet. Själva betraktar de sig som en grupp inom det romska folket, och kallar sig 

själva idag kort och gott ”resande”. 
38 Catomeris 2005, s. 33 
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12. Från akademiska kretsar till vardagsrummet 

Det här avsnittet berör dagstidningens roll i spridandet av orientstereotyper i det 

svenska folkhemmet. Begreppet orientskildrare introduceras och motsvaras idag 

närmast av de Mellanösternkorrespondenter som rapporterar aktuella händelser 

från regionen. 

Litteratur var ju i första hand något som var förbehållet de övre kretsarna i 

samhället men det är i och med dagstidningens utveckling och etablering i det 

svenska folkhemmet under slutet av 1800-talet som de stereotypa bilderna och 

skildringarna av andra verkligen tar fart.39 Flera nya dagstidningar etableras och 

upplagorna skjuter i höjden. Ett ständigt återkommande inslag i dem är 

reseskildringar från runt om i världen, och många mer eller mindre kända 

journalister sällar sig till skribenterna i denna genre. Orientskildrarnas, däribland 

Alexis ”Mustafa” Kuylenstierna som bland annat skrev för Dagens Nyheter och 

Göteborgs Posten, omfattande publicering i Sverige och utomlands ges stort 

utrymme och Alexis en särskild ställning i journalistkåren.40 Dessa resereportage 

som orientskildraren skickar hem är präglade av dennes egna förutfattade 

meningar och föreställningar om Orienten, det är inget konstigt med det. Han rör 

sig i olika kretsar i landet, tar del av dess historia, vardagsliv, kultur och politik och 

sätter sedan sina tankar på pränt för att skicka dem till redaktionen i hemlandet. 

Det är inte omöjligt att redaktionen skriver om, ”förbättrar” och anpassar texten 

mot sina målgrupper, naturligtvis, eftersom det handlar om att möta deras behov. 

Problemet är tyvärr att den bild av Orienten som till slut presenteras för läsaren är 

så förvanskad att ingen sanning återstår. Men vad spelar det för roll? Man har ju 

läsaren att tänka på. Etnologidocenten och författaren Magnus Berg beskriver 

fenomenet så här: ”/…/ orientstereotyper måste /…/ svara mot någon typ av 

behov bland dem som konsumerar stereotyperna. Stereotyperna har ett 

bruksvärde i det att de i någon form kommer till bruk bland konsumenterna.”41 

Kanske fanns ett uppdämt behov att ta del av detta främmande, kanske rent av 

lockande, som orientskildrarna återgav. 

                                                
39 Dan Landmark, Vi, civilisationens ljusbärare (Örebro: Universitetsbiblioteket 2003), s. 161 
40 Landmark, s. 162 
41 Magnus Berg ”Den portionsförpackade Orienten” i Moa Matthis Orientalism på svenska (Stockholm: 

Ordfront förlag, 2005), s. 58 
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Nu börjar orientalismens status och funktion i den svenska kulturen att 

förändras. Ett näst intill oändligt antal berättelser och föreställningar om Orienten 

baserade på de resande journalisternas berättelser publiceras och sprids i mycket 

större antal än tidigare framställningar om Orienten gjort. Från att tidigare varit 

förbehållet akademiker som bedrev studier i ämnet sprids nu orientalismens snäva 

syn- och tankesätt på det andra i samhället, från det akademiska forumet, till 

medelklassens offentliga vardagsrum. Dagstidningen har sedan slutet av 1800-talet 

blivit tongivande för hur vi konstruerar vår egen världsbild. Vad dagstidningarna 

säger, och hur det de säger i sin tur presenteras ses som sant, naturligt och riktigt, 

och sätter i och med det sin prägel på vårt sätt att tänka och resonera.42 Spår från 

detta ses fortfarande i dagens press, vilket både Brune och Delang & Havsberg 

uppsats sätter fingret på i de två kommande avsnitten. Nu är det dock dags att ta 

ett kliv in i nutida medieforskning och vi börjar med Ylva Brunes syn på vi och de i 

dagens medier. 

13. Vi och de i dagens medier 

När vi nu är så här långt in i uppsatsen tycker vi kanske inte att det är så konstigt 

att tankarna om andra som lägre stående tillhör 1800-talet och tidigare, och att vi 

inte sysslar med sådant i vårt upplysta samhälle. Så är det tyvärr inte, och det är 

nästa utmaning att försöka reda ut. Begrepp som vi och de och andrafiering kommer 

att redas ut följt av hur det egentligen står till med objektiviteten i dagens press. 

 Ylva Brune har analyserat tre tidningars innehåll från två veckor 2005, Dagens 

Nyheter, Sydsvenska Dagbladet och Aftonbladet. Syftet var bland annat att ta reda 

på om och i så fall hur rasism, diskriminering och förtryck förekommer, och ta 

reda på var gränsen mellan vi och de dras.43 Brunes vi är det hon kallar 

läsargemenskapen alltså du, jag, och alla andra som läser tidningen, och de är ofta 

benämnda ”asylsökande”, ”flyktingar” eller rätt och slätt ”invandrare”. Hon 

använder sig av begreppen andrafiering eller andrande, och statsvetaren Kristina 

Boréus begrepp diskursiv diskriminering från 2004 som används för att bestämma 

om en nyhetstext kan sägas missgynna personer eller grupper.44 Andrafieringen 

                                                
42 Landmark, s. 161-162 
43 Ylva Brune ”Den dagliga dosen. Diskriminering i Nyheterna och Bladet” i Camaüer & Nohrstedt, Mediernas 

vi och dom (Stockholm 2006), s. 89 
44 Brune, s. 90 ff 
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har sitt ursprung i Baumans tankar om ”vi och de”, där vi står för det goda, rätta, 

trygga och sanna, medan de representerar motsatsen i form av ondska, falskhet 

och lathet.45 De är allt som vi inte är, vill bli eller över huvud taget kan identifiera 

oss med. I media tar detta sig uttryck i att vi talar om, åtgärdar eller beskriver dem. 

Vi är aktiva välgörare och de är passiva mottagare av vår beskrivning eller hjälp.46 

Den andra termen, diskursiv diskriminering består av fyra delar som jag mycket 

kort kommer att redogöra för nedan. Utestängande från diskursen innebär att man 

blivit kategoriserad på ett visst, ofta negativt, sätt och sedan inte får delta i de 

samhällsfrågor som berör en. Negativ framställning tar sig uttryck i negativa 

presentationer av andra. Det är när en kategori upprepade gånger omtalas i ett 

negativt sammanhang som kopplas till kategorin, som det handlar om 

diskriminering. Den tredje kategorin, diskriminerande objektifiering består i att en 

kategori människor beskrivs utifrån en position som inte kan påverkas av de 

beskrivna personernas egna analyser, önskningar eller tankar. Här inträder 

diskrimineringen när nyhetsrapporteringen inte balanseras upp av hänvisningar till 

de beskrivnas egna behov och intressen. Slutligen handlar den diskursiva 

diskrimineringen om den av mig förkortade varianten förslag till negativ särbehandling. 

Den förekommer oftast inte explicit i nyhetsrapportering eftersom det strider mot 

etiska regler och god journalistik, men det går däremot att finna ett mönster att 

olika källors utsagor och argument för handlingar kommer fram, handlingar som 

missgynnar vissa utvalda grupper.47 Men vad har då Brune hittat av detta i sin 

tidningsanalys? Det kommer jag kort att gå igenom nedan. 

Mest intressant för min egen studie är stereotypa bilder och andrafiering, något 

som faller väl in med Brunes fynd. Exempelvis tar den ökände HIV-mannen, som 

förövrigt figurerat i svenska medier sedan 1980-talet, plats på Aftonbladets 

förstasida, kompletterat med en helsida inne i tidningen. Här styrks bilden av 

afrikanen med sin otyglade sexualitet som antastar och våldtar svenska kvinnor.48 

Det normala svenska konfronteras med det onormala skrämmande. En annan 

stereotyp är mannen från ett muslimskt land som kidnappar sina barn och för 

dem till hemlandet där släkt och vänner i en för oss främmande och kanske 

                                                
45 Zygmunt Bauman, Att tänka sociologiskt (Göteborg: Bokförlaget korpen, 1992), s. 53 
46 Brune, s. 91 
47 Brune, s. 114 
48 Catomeris 2004, s. 53 
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skrämmande kultur tar emot. Något för oss ”vanliga svenskar” helt ofattbart 

framställs som normalt för det andra hemlandet. Avslutningsvis finner Brune att 

mycket kriminell aktivitet, däribland torpedverksamhet, sexhandel, och 

styckmördare företrädesvis har mer eller mindre uttalat utländsk bakgrund.49 

Brunes fynd handlar visserligen bara om två veckor, i tre tidningar under 2005, 

men jag tror bestämt att det endast är toppen på isberget. 

Det jag med Brunes analys vill visa är att andrafiering och diskriminering 

förekommer i medier, hur obundna och neutrala de än säger sig vara. Det är en 

andrafiering som är så normaliserad under tidens lopp att den vanlige 

konsumenten kanske inte fäster särskilt stor vikt vid den, så till den grad att denne 

i värsta fall ser det mesta som skrivs i media som sant utan att reflektera vidare.  

Eftersom vi nu kommit till slutet av avsnittet är det hög tid att se hur Göteborgs 

lokalpress representerar den andre i skepnad av muslimer i Göteborg.. 

14. Hur muslimer representeras i Göteborgs lokalpress 

Så är det dags att titta på konkreta forskningsresultat kring representationen av den 

andre. Pierre Delang och Jesper Havsberg har skrivit en C-uppsats om hur 

muslimer representeras i Göteborgs lokalpress. Deras resultat visar att man kan få 

en negativ uppfattning av muslimer, eftersom alla inte läser en tidning med 

kritiska ögon. Delang & Havsberg menar därför att det är pressens uppgift att ta 

sitt ansvar, eftersom det inte finns några etniska grupper som kan beskrivas 

uteslutande som destruktiva. De diskuterar att detta ”påverkar den demokratiska 

synen om strävandet efter att kunna se alla individer som jämlika /…/”.50 De 

menar vidare att de med sin studie fått belägg för att pressen genom sin 

förmedlade syn på minoritetsgrupper är en del i skapandet av de andra. 

Rent konkret har de funnit att den muslimske mannen ofta får den stereotypa 

bilden av att vara våldsam, vilket ofta kopplas till dennes religiösa tro. När 

muslimska kvinnor förekommer, handlar det om hennes relation till slöjan och de 

konsekvenser det får i samhället. Vidare handlar de sociala sammanhang som 

muslimer rör sig i oftast om kontakt med polisen eller SÄPO, moskén, eller någon 

förening eller skola. De beskrivningar som ges av muslimer i undersökningen är 

                                                
49 Brune, s. 113 ff 
50 Delang, Pierre & Havsberg, Jesper Hur representeras muslimer i lokalpressen i Göteborg? Göteborg: 

Göteborgs Universitet, Institutionen för Journalistik och Masskommunikation, 2005, s.51 
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oftast negativa. När muslimen skall beskrivas som en individ i det svenska 

samhället, är det inte explicit som ”kriminell” eller ”terrorist”, men de sätts gärna i 

samband med brott och terrorism. När inte epitetet ”muslim” används är det 

istället ”invandrare” eller ”utlänning” som används. 51 Ser man sammantaget på 

Brunes och Delang & Havsbergs resultat finner vi att bilden av den andre som 

målas upp i media är allt annat än positiv. 

Det här avsnittet avslutar det första kapitlet som i en trattliknande modell har 

beskrivit orientalismen ur ett större perspektiv och ner till hur synen på den andre 

är i media idag. Det har även behandlat faran med stereotyper, vilka teorier som 

finns kring humor och vad vi har mental representation till. Nästa kapitel tar 

bland annat upp syfte och frågeställningar, material och metod, men störst vikt 

läggs på analysen. 

                                                
51 Delang & Havsberg s. 52 
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II 
15. Problemformulering, syfte och frågeställningar 

Innan jag åter delger mitt syfte och därefter motiverar mina frågeställningar vill jag 

bara kort förklara varför det är ett problem när människor från andra kulturer, 

med andra religioner, andra seder eller rent av bara annan hudfärg än den vi själva 

har, representeras i negativa sammanhang eller omskrivs i negativa termer. De 

mediala representationerna av andra är oftast stereotypa och avskalade och ger 

inte en klar objektiv bild av hur verkligen egentligen är. De som representeras har 

ofta heller ingen chans att själva förklara sig och ge sin syn på saken, vi ser det 

dagligen i TV, tidningar och på andra ställen. När vi i olika sammanhang 

nedvärderar människor från andra kulturer och upphöjer oss själva, våra ideal, 

seder och bruk sätter vi oss själva på en piedestal och hävdar att vi är bättre, mer 

värda och de som har makten att definiera vad som är värt att sträva efter, och 

vad som är förkastligt. En sådan självsyn är omöjlig att kombinera med en av 

demokratins grundpelare, den att alla människor har lika värde. 

Jag vill påpeka att det inte bara är inom litteraturen som vi ser negativa 

representationer av andra, utan även i mer ”oskyldiga” sammanhang. Sök och du 

skall finna, du kommer kanske att bli förvånad. Det är heller inte bara i 

nyhetsinslagen på TV om exempelvis problemen med invandrarna i Stockholms 

förorter eller i rubrikerna i dagstidningarna om pågående terroristverksamhet i 

Sverige som det förekommer. I ljuset av dessa tankar har jag formulerat följande 

syfte till min uppsats. 

15.1 Syfte. 

Syftet är att ta reda på hur den andre representeras i svenska Metros 

pratbubbletävling. 
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15.2 Frågeställningar 

För att förenkla när det gäller att uppfylla syftet har jag formulerat frågor som jag 

använt på mitt material. 

• Vilka myter om den andre kan man urskilja i tävlingen? 

• På vilka sätt förekommer stereotypa framställningar av den andre? 

• I vilka sammanhang representeras den andre? 

15.3 Motivering av syfte och frågeställningar 

Hur vi bildar oss en uppfattning av andra människor, folkgrupper eller över 

huvud taget den andre styrs till stor del av hur de representeras för oss, i vilka 

sammanhang det görs och om dessa representationer är positiva eller negativa. 

Just myter och stereotyper och hur de arbetar är viktiga komponenter att belysa 

här. Det beror på att de ofta bidrar med en felaktig, i många fall direkt negativ, 

bild av något som vi själva kanske aldrig själv kommer att träffa på i verkligheten 

och därmed kunna bilda oss en egen objektiv uppfattning om. När det gäller vilket 

sammanhang eller situation som någon förekommer i är det viktigt för syftets 

skull att ta reda på om det är i ett förlöjligande sammanhang eller i ett neutralt. 

16. Material och metod 

Det här avsnittet avhandlar i tur och ordning vilken metod jag valt för min analys, 

vilket material jag använt, vilka begrepp jag använt för att kunna genomföra 

analysen, hur jag genomfört själva analysen, och slutligen en sammanfattande 

utvärdering av analysarbetet. 

16.1 Val av metod 

Hermeneutik är att finna en mening. Vad innebär det att förstå något och hur 

man kommer fram till mening och förståelse, som faktiskt är en form av kunskap? 

Begreppen ”text” och ”läsning” hjälper oss att förstå vad en förståelseprocess är. 

En text är en väv av tecken som har olika betydelser, genom att foga samman dem 

på olika sätt ökar även antalet betydelsemöjligheter. Detta innebär att de flesta 

texter bär spår av polysemi, betydelsemångfald. Budskapet är alltså inte helt 

självklart, det måste tolkas. Betydelsen förändras i tiden och i olika kulturer. Att 

läsa menar Gripsrud, är att foga samman olika element till en, ibland ny, helhet. 

Detta innebär att ta till sig meningen i en text är något aktivt, inte ett passivt 

mottagande av färdiga betydelser. Läsning är alltså en process där texten får sin 
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mening i mötet med läsarens tidigare erfarenheter. Resultatet är en blandning av 

det vi visste innan, och det vi funnit i texten.52 

Man måste förstå delen för att förstå helheten, precis som man måste förstå 

helheten för att kunna förstå delen. Det är grunden i hur vi läser och förstår olika 

texter. En sådan helhetsförståelse har vi redan från början, och den förändras 

efter läsningens gång ju mer vi tar del av texten. Förståelsen i sin tur använder vi 

på texten för att ge mening åt den, en mening som ändrar form hela tiden 

allteftersom vi läser. Grunden till detta resonemang är att vi redan tidigare har 

kunskap om den genre texten är en del av, Gripsrud kallar det för 

genremedvetenhet, och den är en vital del av vår förståelsehorisont.53 

För att finna mening och därmed uppfylla uppsatsens syfte har jag jobbat på 

följandesätt. Jag har samlat upp begrepp, tankegångar och teorier från 

bakgrundskapitlet och sedan sammanställt dem till en enkel modell som jag sedan 

använt. Modellen består av olika intressanta begrepp och relationen dem emellan, 

mer om det i avsnittet om analysens upplägg.  

Jag har därför valt en hermeneutisk metod för att kvalitativt kunna belysa 

materialets tänkbara mening eller betydelse baserat på den teoretiska ansats jag 

har. Här är det därför på sin plats att kort beröra min förförståelse i ämnet, som 

kombinerat med teorin utgör själva forskningsinstrumentet. Den förförståelse, 

eller förståelsehorisont, jag har som gör att jag kan tolka mitt material på ett visst 

sätt är präglad av den tolkningsgemenskap vi har i västvärlden, eftersom jag är en 

del av den. Gemenskapen gör att vi alla förstår och tolkar samma företeelser på 

snarlika vis. Detta gör att mina tolkningar är giltiga i den tolkningsgemenskap jag 

befinner mig, och med största sannolikhet otänkbar eller åtminstone obegriplig 

eller orimlig i en annan. Det är alltså viktigt att hela tiden igenom analysen se mina 

tolkningar i ljuset av denna tolkningsgemenskap, men även den teoretiska ansats 

jag valt. Jag vill passa på att poängtera att alternativa tolkningar av mitt material 

säkert finns, i mitt avsnitt om att styras eller själv skapa mening berättade jag, som 

läsaren säkert minns, om tre alternativa sätt att tolka en text. Det i kombination 

med varje individ som tar del av texten gör antalet tolkningar näst intill oändliga. 

                                                
52 Jostein Gripsrud, Mediekultur – mediesamhälle (Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB, 2002), s. 172 f.  
53 Gripsrud, s. 176 f. 
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En annan tänkbar metod som kunde ha använts för att uppfylla uppsatsens 

syfte är en kvantitativ ansats där man går igenom alla tävlingsbidragen och 

kategoriserar den andre enligt en mall där exempelvis nationalitet, aktivitet, ensam 

eller i grupp, och positiv, negativ eller neutral bildtext analyseras. Det skulle ge en 

bild av i vilken utsträckning den andre förekommer och i vilka situationer, positiva 

eller negativa. En sådan analys hade varit intressant att ta del av i och med sin 

förmåga att svart på vitt kunna ge exakta siffror, men den misslyckas tyvärr med 

att tala om vad representationen av den andre innebär. Eventuellt hade en 

kombination av först kvantitativ och sedan kvalitativ analys ge det mest 

intressanta resultatet. 

En renodlad semiotisk bildanalys där man reder ut vilka tecken och koder man 

hittat i bilderna hade kunnat ge intressanta resultat. Exempelvis i bild nummer ett 

där mannen i förgrundens närhet till kameran kan tolkas som ”hotfull”, eller i bild 

nummer två där personens kroppshållning kan kopplas till ”smärta”, en 

uppsamling av sådana termer hade kunnat ge en sammantagen bild av den andre.  

16.2 Att välja den andre 

De bilder, eller tävlingsbidrag som jag valt att analysera är nio stycken mellan 

datumen 2006-08-14 och 2006-11-01 men med koncentration just kring månaden 

oktober. Metro finns tillgängligt i Pdf-format från och med mitten av augusti och 

det har bidragit till att mitt urval börjat just där.54 Jag har hittat mitt material i 

huvudsak i originalform, och därefter kunnat komplettera med material från 

Metropoints hemsida. Att jag har mycket material från oktober månad har att göra 

med att jag under en tid innan uppsatsens start samlade varje nummer av Metro i 

en mapp, och under den tiden fanns en koncentration av den andre representerad. 

Det föll sig därför naturligt att ta med de bilderna. 

De bilder jag valt innehåller representationen av den andre i någon form och 

därför har jag valt ut dem. Ett annat sätt att hitta material hade varit att leta upp 

alla Metro ett visst år och plocka ut bilder spridda över 2006, något tidigare år, 

eller rent av från tävlingens start. Det hade gett en mer sammanhängande bild av 

hur representationen av den andre ser ut över tid, men samtidigt tagit långt mycket 

mer tid i anspråk än jag haft till mitt förfogande. Jag anser heller inte att det varit 

                                                
54 På webbadressen <http://www.metropoint.com> kan du nå alla länders Metro, även den svenska. 
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nödvändigt att visa på en bred bild av problemet, eftersom jag strävat efter att visa 

att det över huvud taget förekommer.  

Att välja bilder var egentligen inte särskilt svårt. Många bilder i tävlingen 

föreställer djur, kändisar, politiker eller bara allmänt lustiga situationer. Andra 

bilder föreställer den andre och jag har helt enkelt fått gå efter hudfärg på 

personerna på bilderna när jag gjort mitt urval. I mitt bakgrundskapitel, har jag 

försökt definiera vem den andre är och det har inte varit det lättaste. I det kapitlet 

har till och med finnen under historiens lopp klassats som den andre. Det är alltså 

egentligen inte hudfärgen som avgör vem som är den andre och vem som inte är 

det. Men eftersom det kan vara svårt att avgöra nationalitet på en person enbart 

med hjälp av en bild, har jag helt enkelt gjort det lätt för mig och klassificerat den 

andre som en ”person men annan hudfärg än jag själv”. Man kan också tänka sig 

att man klassificerar den andre som en ”person som skiljer sig från den 

genomsnittlige läsaren”. Den definitionen stämmer med Ylva Brunes definition av 

vi och de där de första kallas ”läsargemenskapen” och de andra är exempelvis 

”invandrare”. Eftersom jag använt just svenska Metro kan jag utgå ifrån, utan att 

påstå att jag på något sätt har belägg för det, att de tre definitionerna är likvärdiga. 

Med anledning av detta påstår jag att jag har hög giltighet i de bilder jag valt, de 

visar alla den andre.  

Jag har inte bara valt bilder baserat på hudfärg, utan även tagit hänsyn till vilken 

slags aktivitet som förekommit på bilden, och hur bildtexten varit utformad. Både 

aktiviteten och texten jobbar tillsammans för att skapa budskapet i bilden. Jag har 

även under mitt urval av bilder funderat på om just en speciell bild kan sägas vara 

mytisk eller stereotyp. Om jag har ansett det har bilden kommit med i första 

urvalet, men kanske inte senare i själva analysen. 

16.3 Analysens upplägg 

Jag har ställt i huvudsak följande frågor till mitt material för att kunna genomföra 

analysen. 

• Vilka myter handlar den här bilden om? 

• På vilket sätt visas den andre på ett stereotypt vis? 

• Vad är det i bilden som gör det hela roligt? 

• Vilka av mina begrepp beskriver bilden bäst? 
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För att få svar på mina frågor har jag letat i min begreppsmodell efter termer som 

kan bäst ge svar, och i kommande stycken förklarar jag dem kortfattat. 

Den andre är som jag beskrivit tidigare allt som vi inte är, vill vara eller identifiera 

oss med. Synonymer är begreppen vi och de eller mer allmänna ord som annorlunda, 

onormal eller andra. Här är det av yttersta vikt att man förstår det 

motsatsförhållande som finns inbyggt i begreppet.  

Begreppet stereotyp har i sin grundform betydelsen ”avskalande eller reducerande 

av karaktärsdrag hos en person eller grupp”. Det går även att använda på annat, 

till exempel stereotyp bild som jag använder i en del i min analys. I begreppet ingår 

att följden av att stereotypisera är att man skapar splittring och upprätthåller 

skillnader mellan olika grupper. 

När jag i kommande analys använder begreppet myt är det som jag sagt tidigare i 

betydelsen av att det är ”något som är uppdiktat, eller en felaktig men allmänt 

spridd uppfattning”. 

När det gäller begrepp som är hämtade ur orientalismen är det främst enhetlighet 

och pacificering som hör hemma inom orientalismens fyra dogmer. Inom 

enhetligheten ingår att man accepterar att många miljoner människor som berörs 

ses som enhetliga, likadana eller med samma karaktärsdrag och utseende. 

Pacificeringen är ett sätt att hålla Orienten på plats, ett uttryck för kontroll och 

makt. 

Överlägsenhetsteorin består delvis av åtlöje och nedvärdering, ingen närmare förklaring 

anser jag behövs. Den andra teorin om humor, inkongruensteorin, innefattar 

begreppen överraskning och kontrast, och används för att skapa själva skämtet, det 

roliga. 

Avslutningsvis är det kulturella perspektivet intressant, eftersom det går ut på att 

skratta åt påhittade drag och egenskaper hos människor som inte är från ens egen 

kultur. Ett sådant beteende är negativt eftersom det betonar skillnader och 

innebär splittring. 

Efter ett tag insåg jag att om jag lagt mer tid på att utveckla en begreppsmodell 

som var mer omfattande hade jag fått en utförligare och mer specificerade analys. 

Som det blev nu blev resultatet bitvis upprepande, men egentligen inte desto 

mindre intressant. 

Förutom själva bilden har även bildtexten, det vinnande bidraget, analyserats 

eftersom de båda hör ihop. Detta gjordes för att se om och i så fall på vilket sätt 
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den andre förlöjligades genom att en viss mening så att säga lades i munnen på 

honom, eller bidrog till att förlöjliga hela situationen som den andre befann sig i. 

Det gick till på så sätt att jag funderade ut vilka begrepp från min modell som 

skulle kunna tänkas bidra till förlöjligandet. 

16.4 Tillvägagångssätt och bearbetning 

Rent praktiskt har jag i min analys gått tillväga på följande sätt: Efter att jag 

utarbetat min begreppsmodell som grund för min analys bläddrade jag igenom 

mitt material för att finna den mest inspirerande bilden att börja med. När jag 

hittat den numrerades den och själva analysarbetet påbörjades. Jag betraktade 

bilden med tillhörande bildtext och försökte sätta ord på vad jag fick för tankar 

när jag såg bilden. Vad föreställer bilden? Vilka myter förekommer på bilden? 

Framställs personen eller personerna på ett stereotypt, avskalat sätt? Finns det 

något i bildtexten som förlöjligar eller förstärker eventuella myter och stereotyper? 

När jag skrivit ner så mycket tankar som möjligt om bilden och kopplat samman 

teori med empiri så gott jag kunnat lade jag undan bilden för en stund, valde ut 

nästa, numrerade den och började om proceduren. Efter ett tag gick jag tillbaka 

och plockade fram tidigare bilder ur materialet för att se om det dök upp några 

nya tankar. Ibland hände det att jag lade upp bilderna snyggt uppradade bredvid 

varandra och skapade på så sätt en slags övergripande helhetsbild. Den använde 

jag för att se om det fanns likheter eller speciella skillnader mellan bilderna.  

16.5 Sammanfattande utvärdering 

Mitt första problem, som jag insåg när jag satt och skrev min sammanfattning när 

nästan allt var klart, är att jag egentligen inte vetat hur jag skulle besvara min tredje 

fråga om i vilken kontext den andre representeras. Eftersom jag inte i förväg klart 

definierat vad jag menat med frågan, exempelvis om det handlar om 

sammanhanget, kontexten just i själva bilden där den andre befinner sig eller något 

slags positivt eller negativt sammanhang sett ur ett humorperspektiv, har jag inte 

kunnat svara på den. Det är ju ganska självklart i så fall att alla bilderna hamnar i 

ett sammanhang där man skämtar om dem, eftersom det är det tävlingen går ut 

på. Jag har uppriktigt sagt inte vetat hur jag skulle besvara den, och det har 

resulterat i att jag i min analys besvarat vad i själva bilden som är tänkt att vara det 

roliga. På så sätt har jag visserligen i någon mån fått fram ett att den andre hela 

tiden presenteras i ett förlöjligande sammanhang, men det är inte så konstigt 
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eftersom det är en tävling som är för nöjes skull och som därför går ut på att roa. 

Eftersom varje analys har med en liten passage där texten kopplas till bilden och 

analyseras utifrån teorier om humor borde istället en fråga i det ämnet passa 

bättre. Kanske skulle frågan: ”Vad är det som gör att kombinationen mellan text 

och bilden blir rolig, och kan man se det som nedsättande?” vara bättre, för det är 

egentligen det jag svarat på.  

Ett annat problem som dök upp var att jag efter några dagars analys, och när 

större delen av materialet var färdiganalyserat, insåg jag att jag stod inför ett annat 

dilemma. Det finns ett problem med att försöka hitta myter och stereotyper i ett 

material eftersom de dels kan vara allmänt kända, men även väldigt personliga. 

Kanske var det bara jag, eller några få som kände till en viss myt? Hur skall någon 

annan kunna gå igenom och analysera mitt material och komma fram till samma 

resultat som jag? 

Det som talar emot det jag just skrev är att vissa myter, fördomar och tankar om 

andra är väl inrotade och inte behöver förklaras eller heller hänvisas till., de finns i 

vår gemensamma tolkningsgemenskap. Det är det jag menar när jag talar om min 

förförståelse och hänvisar till västvärldens gemensamma sätt att tolka sin 

omgivning. Under några dagar var detta ett stort problem för mig som var ganska 

nedslående. Men efter att jag funderat på det och konstaterat att det inte är ett 

problem om man tar hänsyn till min på förhand förklarade förförståelse valde jag 

att fortsätta på samma linje. Jag vill därför hävda att min analys bidrar med 

relevant kunskap om hur den andre representeras i Metros pratbubbletävling och 

kan kanske på något sätt bidra till ett bättre, mer demokratiskt samhälle.  

Materialets förtjänster är främst att det visar hur stereotypisering och negativa 

representationer av andra förekommer på andra ställen än de uppenbara, kring 

vilka omfattande tidigare forskning redan finns. Mitt material och tillhörande 

analys belyser att det finns andra ställen att leta på och inte bara i rubriker och 

tillhörande nyheter. Materialet går att koppla tillbaka till stora delar av mitt 

bakgrundskapitel så till vida att ytterligare en pusselbit har lagts i det gigantiska 

pussel som orientalismen består av.  

Den metod jag använt, att tolka ett material utifrån en på förhand bestämd och 

egenhändigt utformad begreppsmodell, har sina fördelar och nackdelar. Till 

fördelarna kan räknas att den är relativt överskådlig och lättanvänd, men den kan 
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tyvärr bli alldeles för vag och kräva mer utveckling för att kunna ge en djupare 

analys. 

Nu tror jag nog att läsaren är väl införstådd i bakgrunden till min analys och min 

avsikt med den, och därför är det nu dags för en närmare titt. 

17. Dags att analysera 

Min analys av det material jag samlat kommer att ske bild för bild. Jag tar fasta på 

de begrepp jag plockat ut från första delen av uppsatsen och samlat upp 

begreppsmodellen. Jag kommer att, bild för bild, rita upp en ganska 

sammanhängande bild av hur den andre representeras och kanske kommer jag i 

slutändan att se ett mönster? Till att börja med är synen på vi och de genomgående 

i mitt material, annars hade det inte varit intressant för mig. Analysen kommer att 

vara väldigt resonerande och allmän, och inte huvudsakligen spegla min personliga 

åsikt, detta gäller särskilt när jag benar ut vilka myter som bilderna bygger på. 

Varje bild kommer att analyseras på samma sätt och i samma analysföljd, desto 

lättare blir det att följa mitt resonemang.  

Innan vi börjar vill jag klargöra en sak, nämligen att det genomgående i alla 

bilderna är det kulturella perspektivet, som går ut på, vilket jag redan beskrivit i 

bakgrundskapitlet, att skratta åt påhittade drag och egenskaper hos människor 

som inte är från ens egen kultur. Kanske är det ett vanligt mänskligt beteende, 

som finns i alla kulturer, men jag anser att det inte för med sig något positivt, 

snarare tvärt om. Visserligen stärker vi den egna gruppen, men på bekostnad av en 

splittring som uppstår gentemot alla andra grupper vi inte vill identifiera oss med. 

Jag tar upp detta redan i det här skedet, eftersom det som sagt är genomgående i 

hela mitt material. Men nu är det hög tid att ta del av analysen som tar vid på nästa 

sida. 
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17.1 Det här är sista gången jag är domare i bumerangtävlingen 

Bilden visar i förgrunden en mörkhyad man i halvfigur iklädd vit och röd 

huvudbonad av fjädrar, något slags skydd för bröstet, vita målningar under 

ögonen och något slags föremål som ser ut att gå igenom näsan.55 Armarna är 

också fjäderprydda. Bakom mannen finns andra män (märk väl att inga kvinnor 

förekommer) i liknande klädsel och utrustade med spjut. I bakgrunden skymtar 

himmel och berg klätt med vegetation, vilket placerar bilden i en djungel 

någonstans på jorden. 

Här hittar jag myten om vildar och indianstammar i Afrikas djungler väldigt 

framträdande. Till den här myten hör typiska attribut som ansiktsmålning, 

underliga huvudbonader och diverse föremål instuckna igenom olika kroppsdelar. 

Till myten hör även religiösa och kulturella ritualer, vilket gör att jag antar att 

något sådant håller på att genomföras. Eftersom jag själv som åskådare av bilden 

själv konstruerar myten utifrån vad jag själv vet är bilden för mig inte konstig alls, 

jag reagerar inte nämnvärt på den, eftersom jag vet att det går till så i primitiva 

indianstammar i Afrika. Invånare i liknande byar som den på bilden lever nära 

naturen och varandra, ritualer är vanliga och binder samman gruppen, eller 

stammen som det också kallas. Jag ser inget konstigt i nakenheten på bilden, jag är 

van vid att det är så, även det hör till myten.  

Texten ”Det här är sista gången jag är domare i bumerangtävlingen” gör att 

mannen på bilden görs till åtlöje eftersom det ser ut som om han har två primitiva 

bumeranger i ansiktet. Domare är inte omtyckta i deras kultur heller. Deras för 

dem kanske väldigt viktiga, rituella beteende nedvärderas till ett skämt, något att 

skratta åt, vilket är typiskt för överlägsenhetsteorin. Det stereotypa består i att 

personerna, rent av mannen i förgrunden får representera inte bara sin egen stam 

utan alla liknande stammar var de än befinner sig och hur olika de än är.  

Sammanfattningsvis visas den andre alltså som någon som klär och smyckar sig 

underligt och är underutvecklad och primitiv.  

                                                
55 Metro 2006-08-04. 
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17.2 Nu är jag grymt taggad … 

Bild nummer två visar en person klädd i färggranna kläder, utsmyckningar och 

halsband.56 Personen får stöd från någon som jag bara ser ena handen på. 

Personen som får stöd har vad som ser ut att vara 20-30 cm långa nålar stuckna 

parallellt genom skinnet i en rad på vardera armen. Liknande nålar, 7-8 stycken är 

instuckna genom kinderna och ut genom munnen. Bakgrunden föreställer 

förmodligen en intetsägande vägg. 

Bilden för mina tankar till myter och föreställningar om fakirer i fjärran länder 

som utsätter sig själva för smärta av olika anledningar som kan vara svåra att 

förstå, men som kan antas vara religiösa, en kulturyttring eller till för försörjning. 

Myten bygger vidare på att detta är ett vanligt inslag i andra mindre civiliserade 

kulturer. Det ter sig för mig onormalt och irrationellt att sticka långa nålar igenom 

kroppen, trots att kroppspiercing är vanlig även i min egen kultur. Hos mig skulle 

nålarna med största sannolikhet framkalla oerhörd smärta och den känslan 

överför jag på personen på bilden, vilket ytterligare stärker det onormala och 

irrationella i handlandet. I myten ingår att det är typiskt dem att bete sig irrationellt 

och våldsamt. 

Texten ”Nu är jag grymt taggad …” är tvådelad, en betydelse kan vara den att 

vara ”väldigt laddad” inför en speciell uppgift, kanske ett fakiruppträdande? Den 

andra betydelsen är att själva ”taggandet” är grymt, en grym handling, men kan 

också indikera att taggandet inte är frivilligt, tvång har alltså i så fall förekommit. 

Grymt våld och tvång är typiska egenskaper som jag inte förvånas över att 

medlemmar som tillhör dem har. 

Sammanfattningsvis visar den här bilden hur andra beter sig irrationellt och 

våldsamt mot sig själva eller andra till synes helt utan förklaring. 

                                                
56 Metro 2006-11-01, Stockholmsupplagan. 
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17.3 Vi måste skynda oss, skolfotograferingen börjar strax 

Bild nummer tre visar i förgrunden två glada hinduiska kvinnor i färd med att 

måla varandras kinder, näsa och panna i klarrött.57 Klädseln klassar jag som 

traditionellt indisk med inslag som schalar, glada färger och smycken i guld. I 

bakgrunden av bilden skymtar andra människor, men vad de sysselsätter sig med 

är svårt att avgöra.  

Till den här bilden har det varit svårt att finna någon myt, men själv vet jag 

ganska lite om andra religioner eftersom jag enbart kommit i kontakt med dem 

genom religionslektionerna på högstadiet och genom TV. Exempelvis tror jag att 

det som förekommer på bilden mycket väl kan vara en fruktbarhetsrit eller någon 

annan form av kulthandling, för visst är det typiskt andra religioner att de består 

av riter och kulter? Vår egen religion består ju till stor del av mångåriga traditioner 

och ceremonier. Märk väl den negativa eller positiva klang orden har. 

Texten ”Vi måste skynda oss, skolfotograferingen börjar strax” gör att skämtet i 

bilden går ut på att driva med andra folkslags religioner och traditioner.  Vår 

svenska skolfotografering går vanligen ut på två saker: antingen att vara så snygg 

som möjligt eftersom alla kommer att se hur man ser ut under kommande året, 

eller så skall alla i klassen se så tokiga ut som möjligt. Här förmodar jag att det 

roliga skall vara att kvinnorna målar sig klarröda i ansiktet eftersom det är deras 

uppfattning om hur det är att vara vacker. Eftersom de är från en annan kultur 

saknar de kunskap om hur man använder smink, de tror helt enkelt att de gör rätt. 

Den andre framställs här som okunnig om västvärldens självklarheter, och att 

dennes traditioner är något man kan förminska och förlöjliga. 

 

                                                
57 Metro 2006-10-05. 
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17.4 Jag bara älskar snabbmat 

Bilden visar i förgrunden en person som rider på en buffel. I bakgrunden finns 

vuxna och barn av asiatiskt ursprung utrustade med både kameror och parasoller, 

det senare förmodligen mot solen.58 Bilden är bitvis suddig vilket förstärker 

intrycket av fart och fläkt; här kommer en man på sin buffel, och han har bråttom. 

Här har jag hittat myten om andra kulturers primitiva sporter som kommit till i 

tafatta försök att efterhärma västvärldens egna välutvecklade mycket kultiverade 

sporter, fast det måste ske på den egna kulturens villkor. Istället för en häst måste 

man ta en buffel. En snygg nummerlapp blir ett nummer direkt på djuret. Istället 

för en skön sadel får ryttaren klamra sig fast barbacka. Men det spelar ingen roll, 

för folk är intresserade och kommer och tittar på tävlingen i alla fall. I vår kultur 

hade troligen samma företeelse klassats som udda, uppseendeväckande eller 

konstig. På bilden ges intrycket att det är ett normalt inslag i samhället.  

Texten ”Jag bara älskar snabbmat” är kontrastfylld av olika anledningar. Den 

första är att ryttaren förmodligen aldrig kommit i kontakt med snabbmat annat än 

på bild. Den andra är att ordet ”snabbmat” syftar på buffeln som springer 

eftersom det ingår i myten om andra kulturer att de föder upp och äter sin egen 

boskap, så som man gör i bondesamhällen. Myten om andra som okunniga 

framträder i och med att ryttaren inte verkar ha en aning om vad snabbmat 

egentligen är, han verkar tro att det är hans snabba buffel som är snabbmaten.  

Här ser vi den andre som en primitiv efterapare som skapar sporter som snarast 

kan liknas vid obegripliga jippon och som heller inte har kännedom om 

västerländsk matkultur utan kopplar samman det med det han känner bäst, 

nämligen sig själv. 

                                                
58 Metro 2006-10-12. 
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17.5 Har någon sett cellulitkrämen 

Den femte bilden visar en grupp sumobrottare vända med ryggen mot kameran.59 

De är alla kortklippt mörkhåriga och bär klädsel enligt tradition. De står i grupper 

tätt ihop på små podier, kanske är det invägning på gång. 

 Vilka myter finns i den här bilden? Ja, vad vet man egentligen om sumobrottning? 

I bästa fall att sumobrottning är en japansk nationalsport som går ut på att få 

motståndaren ur balans och antingen röra vid marken med någon kroppsdel, eller 

trampa utanför ringen. Kanske vet man att det är hög status att vara framgångsrik 

brottare, och att man måste väga en hel del. Här inträder en tydlig skillnad mot det 

vi är vana vid i väst. Man kan undra hur det kan vara hög status att vara tjock, när 

det i vår egen västerländska kultur är det motsatta som gäller? Men det är väl 

typiskt för dem att inte veta bättre. 

Texten ”Har någon sett cellulitkrämen” gör att vi kan skratta åt den underdrift 

som finns i skämtet. Än en gång träder överlägsenhetsteorin in genom att man 

åtlöje av något som man egentligen inte förstår, vill förstå eller kan relatera till.  

Sammanfattningsvis eftersträvar den andre ideal som för oss är obegripliga och 

direkt skadliga. Han utövar enkla sporter som trots sin långa historia inte slår 

igenom nämnvärt utanför det egna landets gränser. 

                                                
59 Metro 2006-10-17. 
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17.6 Surströmmingspremiären är däråt 

Bilden visar i förgrunden tre, av allt att döma unga, kvinnliga och alerta 

trafikpoliser i strikt uniform, alla med ansiktsskydd som täcker mun och näsa som 

skydd mot avgaserna.60 I bakgrunden skymtar trafik på en asfaltsväg. Fokus ligger 

på trafikpolisen i mitten, vilket gör att trafiken blir suddig, och förstärker därmed 

intrycket av väldiga mängder tunga avgaser.  

En klassisk stereotyp om asiater är att alla ser likadana ut, det ser jag exempel på 

i bilden av trafikpoliserna. Jag reagerar inte över det, hade det varit i Sverige eller 

något annat västerländskt land hade det varit förvånande om det var så, här är vi 

alla individer. Orientalismens tredje dogm om enhetlighet tar sig därmed tydligt 

uttryck i de tre trafikpolisernas likformighet i klädsel men även utseende. Poliserna 

verkar vara en enda effektiv massa och alla spår av individualism suddas ut. 

När det gäller myter finns här myten att många asiatiska storstäder dras med 

mycket avgaser och föroreningar. Det handlar om tättbefolkade länder där 

tekniken driver på utvecklingen och miljön försämras i samma takt. Någonstans 

ringer klockan att om inte vi skärper oss här på hemmaplan, är det dit vi är på väg. 

Vi kommer att, liksom de, vara tvungna att köpa oss lite frisk luft i utplacerade 

syreautomater, men samtidigt drar vi en lättnadens suck och konstaterar att det är 

tur att det inte ser ut så hos oss ännu. 

Texten ”Surströmmingspremiären är däråt” knyter ihop det typiskt svenska som 

alla känner till, med en typisk japansk företeelse, svåra trafikproblemen.  

Sammanfattningsvis visar det här skämtet den andre som enhetlig och likformig 

alla andra utan spår av individuella drag. Den andre bor i ett tätt trafikerat land där 

de tvingas kalla in polis för att reda ut trafiksituationen. 

                                                
60 Metro 2006-10-09. 
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17.7 Det är lugnt killar, det är min mobil som ringer 

Den sjunde bilden föreställer en grupp asiatiska soldater i förgrunden, och i 

bakgrunden finns något som ser ut som en lummig skog.61 Soldaterna är klädda i 

uniform, komplett med huvudbonad, axelklaffar och brett bälte, vapnet klämmer 

de fast mellan knäna. De ser ut att sträcka sig efter något, men det går in att säga 

vad. Kanske är det en tänkt värja eller batong. 

Här hittar jag myten om likformighet, främst till utseende i form av ungefär 

samma längd, svart hår och kortklippta frisyrer. I den svenska armén finns både 

långa och korta, smala och runda soldater, men uppenbarligen inte här. 

Likformigheten och avsaknaden av individualism för tankarna till en enhetlig, 

effektiv och kejserlig krigsmaskin som trimmas och drillas i den oändliga, till 

skillnad från oss som har en armé i första hand till för försvar och nationella 

insatser, inte anfall. 

Texten ”Det är lugnt killar, det är min mobil som ringer” knyter ihop något vi 

förstår med något vi inte riktigt förstår vilket gör bilden rolig och mer begriplig. 

Var och varannan person nu förtiden har ju mobiltelefon och glömmer att stänga 

av den när det är som viktigast. Både åtlöje och nedvärdering, hörnstenarna i 

överlägsenhetsteorin, finner jag i den stereotypa bilden av likformighet: något 

viktigt och nationellt traditionsenligt görs om till del i ett skämt hos oss. Det 

nedvärderas till något som inte skall tas på allvar utan som fungerar och förstås 

bäst om man driver med det. Den fjärde dogmen om Orienten framträder genom 

att de andra förminskas, pacificeras tills det bruksvärde som återstår endast är i 

form av ett skämt. 

Den andre är ingen individ utan del i ett traditionellt kollektiv med ett och samma 

mål, att erövra. 

                                                
61 Metro 2006-10-04. 



 

42 

17.8 Okej, jag kanske är beroende 

Bilden föreställer en vit byggnad med fönster och dörr mot kameran.62 I den 

mörka dörröppningen sitter en blåklädd person med asiatiska drag på en pall med 

en korg mellan fötterna. Huset i sig är, bortsett från fönster- och dörröppning, 

totalt täckt med klasar av vad som vid en första anblick kan vara bananer, men 

som snarare är majskolvar. Byggnaden ligger i skugga, men lite sol skiner på några 

av majsklasarna. 

Vilka myter finns då? Jag tänker mig asiater som ett självförsörjande strävande 

bondefolk där ris och i det här fallet majs är vad som odlas på åkrarna. Ett 

bondefolk som lever naturen, har gjort det i tusentals år och som gärna vill ha det 

så. I myten ingår att de sår för hand, och skördar för hand. Inga maskiner finns 

för dessa fattiga bönder, dessutom kan det vara så att personen på bilden måste 

bearbeta majsen för hand, själv. Det verkar inte så konstigt att de inte har 

maskiner, de är ju fattiga bönder. Här finns en tydlig skillnad mot vår egen 

bondekultur där väldigt mycket nu för tiden utförs med hjälp av maskiner. Vi i 

väst är tekniskt välutvecklade till skillnad från i öst där det mesta görs för hand.  

Texten i pratbubblan: ”Okej, jag är kanske beroende …” gör åtlöje av personen 

på bilden i det att ett slitsamt hantverk som förmodligen tagit åtskilliga timmar i 

stekande sol inte är något annat än ett beroende som måste mättas. Det kan ju 

tänkas att texten anspelar på ett beroende som finns att skörda och sälja ofantliga 

mängder majs och andra grödor, eftersom det kan finnas ett beroende av att andra 

aktörer köper varorna. Inkongruensteorin som menar att överraskning och 

kontrast skapar humor anspelar på att det stora antalet majskolvar skulle vara ett 

tecken på beroende.   

Här visas den andre som en fattig bonde som inte kan göra något för att komma 

ur sin situation, utan är utlämnad åt externa aktörers välvilja. 

                                                
62 Metro 2006-10-15. 



 

43 

17.9 Alla med fågelinfluensa får enkelbiljett till månen 

Bilden föreställer ett svart kanonrör riktat lätt uppåt, i vilket en liggande person 

med fågelliknande hatt verkar redo att skjutas iväg som en slags mänsklig 

kanonkula.63 På andra sidan av kanonen står två personer med asiatiska drag 

klädda i liknande huvudbonad. Rök skymtar i bakgrunden som annars är 

intetsägande grå. 

Vad personerna på bilden verkligen gör är för mig okänt, men myten om asiater 

som gör galna saker på TV träder ikraft här. För några år sedan visades på någon 

svensk TV-kanal diverse galna tävlingar där asiater gör bort sig eller får väldigt ont 

på bästa sändningstid med stora prispengar i potten. Kanske är bilden rentav en 

del i en sådan liknande show, ingen normal person skulle väl frivilligt gå med på 

att skjutas ur en kanon? Det är ett irrationellt beteende som är typiskt för dem.  

Texten ”Alla med fågelinfluensa får enkelbiljett till månen” knyter dels an till, 

och skapar humor av aktiviteten på bilden, men även till fågelinfluensan. Visst är 

det typiskt dem att inte kunna kontrollera sina fjäderfän så att svåra sjukdomar 

sprids? Det är en klar skillnad mellan hur de beter sig och hur vi gör.  

Den andre visas här som irrationell och utan kontroll och som gör nästan vad 

som helst för pengar. 

                                                
63 Metro 2006-10-10. 
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17.10 En sammanhängande bild av den andre 

För att knyta ihop påsen efter min analys, vill jag i det här avsnittet måla upp hur 

den sammantagna bilden av den andre ser ut. Det kommer att bli ett litet pussel 

bestående av ett antal bitar som jag funnit. Jag kan nu avslöja att citatet i 

inledningen inte är av en okänd författare, utan mig själv, citatet är mitt eget och 

ger den sammantagna bilden av hur synen på den andre i Metros pratbubbletävling 

egentligen är. 

Han klär och smyckar sig underligt, och är del av en underutvecklad och 

primitiv bondekultur. Denna primitivitet yttrar sig i tafatta försök att skapa sporter 

som snarast kan liknas vid irrationella jippon. Hans underutveckling och 

primitivitet visar sig även i okunskap om sin omvärlds kulturer, men även i 

irrationellt och okontrollerat våld mot sig själv eller andra till synes helt utan 

förklaring. Primitiviteten visar sig även i dennes strävan efter ideal som är 

obegripliga och skadliga. Kanske beror all denna frustration på att han saknar 

egen identitet och ses som enhetlig och likformig de sina, att han alltså helt saknar 

spår av individuella drag, egenskaper och önskningar. Han är ingen egen individ 

utan del i ett traditionellt kollektiv med ett och samma mål, att erövra och utöva 

våld mot det man inte förstår. 

Jag vill betona att denna sammanhängande beskrivning är helt associativ och 

alltså min egen tolkning. Den är skapad rent experimentellt av de 

sammanfattningar jag har från de tidigare analysdelarna med den enkla avsikten att 

sammanfatta bilden av den andre som kommit fram. Det som är skrämmande med 

beskrivningen är att den dels är väldigt negativt laddad, men även att den delvis 

känns igen från mina tidigare avsnitt om hur vi i Sverige och övriga världen sett på 

den andre genom tidens lopp. 
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III 
18. Slutdiskussion 

När det nu är dags att summera uppsatsen är det vissa delar i mitt 

bakgrundskapitel som ännu inte på ett tydligt sätt kommit med kommit fram, och 

därför är det dags att prata om dem nu. 

 Det är till att börja med viktigt att knyta tillbaka till det bruksvärde som Magnus 

Berg skriver att orientstereotyperna har. De svarar mot någon typ av behov bland 

konsumenterna, kanske ett behov att skratta åt andra för att själv känna sig bättre. 

Genom min analys har jag kunnat konstatera att Metro är del i en mångårig 

tradition av andrafiering, att genom att utöva sin makt definiera världen, och 

särskilt den andre. Metro skapar både orientstereotyperna, och möjligheten att 

skratta åt dem. Det är tydligt hur Metro i form av den tredje stadsmakten 

verkligen utnyttjar den diskursiv makt som tävlingen faktiskt är, i orientalismens 

anda och fortsätter i och med det den månghundraåriga tradition av andrande 

som finns.  

Jag vill uppmana Metros nöjesredaktion att ta del av min uppsats och inse 

vikten av den. Ta er en rejäl funderare på vad jag kommit fram till i min analys 

och bestäm sedan hur ni vill gå vidare, om ni vill fortsätta vara en del i 

andrafieringen, eller inte. Tänk på vad jag nämnt i inledningen och diskuterat i 

min problemformulering, men även vad Delang & Havsberg pekat på, nämligen 

att negativa representationer av den andre inte är förenligt med synen på 

medmänniskan inom nutida demokrati, att alla människor har lika värde. Att måla 

en generell och stereotyp bild av andra som primitiva och underutvecklade leder 

inte till något gott. Detta systematiska maktutövande över den andre som reduceras 

till en passiv mottagare som man kan skratta åt, leder bara till ännu mer splittring 

och uppdelning mellan oss och dem än vad som redan finns i världen. De 

stereotypa uppfattningarna stärks och vidmakthålls, och därmed blir i 

förlängningen klyftan mellan öst och väst ännu djupare. Ur det kan inget gott 

komma. 



 

46 

Det är även på tiden att plocka upp den tråd som jag lämnade kvar hos Kristina 

Boréus tidigare i uppsatsen där hon talar om diskursiv diskriminering som ett sätt 

att missgynna personer eller grupper. Jag har för det första tydligt visat i min 

analys att det förekommer en negativ framställning av den andre. Den andre är för 

det andra utestängd från diskursen och får inte ta del i samhällsfrågor som berör 

honom, han förekommer bara i situationer som det är tänkt att skratta åt. För det 

tredje kan han inte på grund av det rådande maktförhållandet som är mellan 

Metro och den andre förklara eller försvara vad man ser på bilderna i tävlingen, han 

är därmed utsatt för tydlig diskriminerande objektifiering, han skalas ner till ett 

objekt som man kan behandla hur man vill. 

Jag föreslår avslutningsvis som vidare forskning inom det här området att man i 

ett första steg gör en grundlig analys av svenska Metros pratbubbletävling under 

hela tiden den funnits, på ett liknande sätt som jag gjort. Det kan vara ett bra sätt 

att få en helhetsbild av problemet. Det går sedan ganska enkelt att metodiskt ta 

reda på andra medier som har liknande tävling, och göra samma analys där. 

Självfallet kan man vidga forskningen ännu mera, till andra medier i andra länder. 

Och vem vet, kanske kan vi då gå en bättre värld till mötes? 
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19. Sammanfattning 

Den här uppsatsen har handlat om hur orientalismen har sett ut igenom tiderna 

både utomlands och i Sverige, och hur den fortfarande finns kvar i dagens medier. 

Jag har visat på en systematisk hantering av den andre som finns kvar än idag. 

Hanteringen har jag hittat i analysen när jag visat hur myter och stereotyper 

beskriver den andre i negativa ordalag, och skapar en felaktig bild som 

läsargemenskapen tar del av. 

Uppsatsens syfte har varit att ta reda på hur den andre representeras i svenska 

Metros pratbubbletävling. Motivet till detta är att visa att det inte bara är i svensk 

litteraturhistoria eller i dagens olika nyhetsmedier som den andre representeras i 

negativa termer, utan att problemet är vidare än så. Nedan besvarar jag mina 

frågor. 

När det gäller vilka myter om den andre som man kan urskilja i tävlingen så har 

jag funnit myter om vildar och indianstammar i Afrikas djungler, fakirer i fjärran 

länder och om andra kulturers primitiva sporter. Jag har också funnit myter om 

miljöproblem hos ett självförsörjande bondefolk, och att den andre gärna gör galna 

saker. 

Angående frågan om på vilka sätt stereotypa framställningar av den andre som 

förekommer har det varit sparsamt med uttalade stereotyper, men en viktig är att 

den andre får representera sin egen stam och alla liknande stammar hur olika de än 

är. Vidare har jag hittat den stereotypa föreställningen att alla asiater ser likadana 

ut. 

Den andre representeras i sammanhang som sammantaget kan sägas vara rituella, 

våldsamma, primitiva eller som kan ses som obegripliga.  

Jag har använt mig av en tolkande kvalitativ metod baserad på relevant litteratur 

kring Orientalism, myter och stereotyper, och mitt material har varit nio bilder 

från en pratbubbletävling i tidningen Metro mellan datumen 2006-08-04 och 

2006-11-01. 
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21. Bilagor 

Bilaga 1, Analysmaterial svenska Metro 2006, samtliga utom en är från 

riksupplagan. 

 

”Det här är sista gången jag är domare i bumerangtävlingen.” Datum: 2006-08-04 

”Nu är jag grymt taggad…” Datum: 2006-11-01 Stockholmsupplagan 

”Vi måste skynda oss, skolfotograferingen börjar strax!” Datum: 2006-10-05 

”Jag bara älskar snabbmat!” Datum: 2006-10-12 

”Har någon sett cellulitkrämen?” Datum: 2006-10-17 

”Surströmmingspremiären är däråt!” Datum: 2006-10-09 

”Det är lugnt killar, det är min mobil som ringer!” Datum: 2006-10-04 

”Okej, jag kanske är beroende…” Datum: 2006-10-15 

”Alla med fågelinfluensa får enkelbiljett till månen.” Datum: 2006-10-10 
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Bilaga 2, mail från Nöjesredaktionen Metro, mina frågor är markerade med ”->”.64 

-> Hur går det till att välja bild till tävlingen? 

Vi går igenom bilderna som dagligen kommer från bilbyråerna Scanpix, Reuters 
och Getty plus de som våra fotografer själva tar. De bilder som antingen ser roliga 
ut eller som vi tror att läsarna kommer komma på ett roligt svar till är de som väljs 
ut.  

En hjälp för att hitta sådana bilder är bildbyråernas egen arkivering. 

Bilder som de tycker skiljer sig från det vanliga flödet klassificeras med sökordet 
ODD (udda). Men det är bara ett hjälpmedel och inte ett krav. 

-> Var kommer bilderna ifrån? 

Se ovanstående. 

-> Hur utses vinnade bidrag? 

Vi läser igenom alla bidrag på kvällen och så väljer insändarsidesredigeraren eller 
nattchefen det svar som helt enkelt är roligast. Dock, om det roligaste svaret 
skulle vara grova personangrepp eller tryckfrihetsbrott väljer vi givetvis ett annat 
svar. 

-> Vilka kriterier bör det vinnande inskickade bidraget ha? 

Det ska vara roligt, dessutom måste skämtet kunna förstås av en majoritet av 
läsekretsen. Allt för kluriga skämt går därför bort. 

-> Finns statistik på tävlingen, hur många bidrag som kommer in och så vidare? 

Vi för ingen statistik på tävlingen. Men en känsla är att det pendlar mellan 50–400 
svar om dagen, beroende på om det är en bra vald bild En bra bild i detta fall är 
alltså en som många kommer på ett svar till. En egen observation visar att bilder 
på stats- och regeringschefer i udda situationer, djur och händelser där människor 
gör konstiga saker (typ klär ut sig till djur eller badar i tomater) är de som får i 
gång folks fantasi och generar flest svar.  

-> Hur länge har tävlingen pågått i Metro? 

Vårt arkiv är tyvärr nere på grund av tekniska strul, men jag vet att tävlingen 
startade 2003, men då på en särskild tävlingsida där priset var en resa. Sedan 
började självaste den dagliga sms-bubblabilden på insändarsidan någon gång runt 
årskiftet 2003/2004. Jag kan återkomma med exakt datum om jag får lite tid på 
mig. 

                                                
64 Mailet saknar viss läsbarhet eftersom jag avstått ifrån att rätta stavfel och liknande. Det är även 

anonymiserat. 


