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Abstract
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förorter. (Besieged People – Besieged Spaces. On Immigrant-making and Suburbs). Written 
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This  thesis  analyses  the  notion  of  so-called  “Invandrartäta  förorter”  [“Immigrant-dense 
suburbs”]. The aim of the study has been to analyse the haunting imagery of the Suburb and 
the Immigrant as portrayed in the Swedish media. The notion of a fantasy-frame is related to 
the  “Invandrartäta  förorten” [“Immigrant-dense suburb”]  which is,  in  the main,  a fantasy. 
Nevertheless, the study shows that the imagery is powerful in its racialised and discriminatory 
practice.

In  the first  part  of the study the main focus is on the media narratives of the suburbs. 
Illustrations of how the idea of the “Invandrartäta förorten” [“Immigrant-dense suburb”] was 
created and how this place was, and still is, made to perform Otherness, are described. In the 
latter part of the study, the interwoven relationship between the fantasy-frame of the suburb 
and  the  mediated  immigrant-made  subject  is  in  focus.  Here  the  focus  is  on studying  the 
attention and space of appearance that the media imposes on the immigrant-made individual 
when she or he is presented as representing this space.

By taking into  account the media's  editing techniques in press material,  ways  of inter-
pretation and the recurring themes concerning this space of appearance, the analysis tries to 
shed light on the conditions of attention for the one who is portrayed in relation to this fantasy 
space. Such representations mix fear with enticing elements of the exotic. The imagery of the 
suburban fantasy-frame materialises in the individual portraits and daily life of the people 
who are depicted in relation to this space. 

In the final part of the thesis, the notion of mime is used to describe a form of subversive 
strategy in relation to the imagery that the portrayed is evoked to display.
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Förord
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Helena, Petter, Simon, Jonna, Elias och Emil, för att ni distraherat mig.
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Inledning
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Den framställs och uppmärksammas på löpsedlar, i nyhetsinslag, på kultur-
sidor, i dokumentärer, på film, på teaterscener, i museer och i musiktexter. 
Vetenskapliga  rapporter  och  avhandlingar  har  beskrivit  den.  Den  blir 
omtalad i fascinerande ordalag, med rädsla, som hem, som något annat än 
Sverige.  Myndigheterna  utsätter  den  för  särskilda  insatser.  Den  beskrivs 
växelvis som multietnisk, utsatt, mångkulturell, svenskgles, en djungel, det 
nya  Sverige,  utanförskapsområde,  den  andra  världen  (där  Sverige  är  den 
första),  betongförort,  miljonprogram,  segregerat  ytterområde,  inget  ghetto 
för att … Det är få som inte har någon relation till denna ofta dramatiskt 
framställda  plats.  Alla  som betraktar  eller  berättar  om  förorten  med  det 
Invandrartäta för ögonen hemsöker den med fiktioner och fantasier. Det är 
en av avhandlingens slutsatser men också en början. 

Syfte

Syftet  med  avhandlingen  är  att  analysera  hur  talet  om  Invandrare  och 
Invandrartäta förorter i svenska massmedier verkar styrande för männsiskor  
som uppmärksammas inom ramen för föreställningar om det Invandrartäta.

Utifrån det övergripande syftet kommer jag att uppehålla mig vid två spår 
som leder genom avhandlingen. Det första är kopplat till utarbetandet av en 
metodik  som  syftar  till  att  frilägga  stereotyper  om  den  Invandrartäta  
förorten.1 I dessa delar söker jag de representationstekniker som skapat dessa 
föreställningar. Det handlar om att försöka få syn på berättarens bild av det 
Invandrartäta genom att leta efter mediernas tilltal, beskärningstekniker, upp-
märksamheter och utpekanden.

Det andra spåret, som löper genom studien, handlar om de mediala villkor 
som den som tilltalas och placeras inom ramen för Invandrartäthetens stereo-
typer förhåller sig till. I dessa partier undersöker jag hur medierade bilder på 
olika sätt verkar styrande för individens förhållande till offentligheten. Det 
sker med intervjuer, etnografier, text- och bildanalyser.

De två spåren är sammanflätade i studien och förenas genom att de hän-
delser och sekvenser som jag redogör för ligger till grund för en maktanalys. 
Sett i ett teoretiskt perspektiv är makt något som utövas i större utsträckning 
än det innehas (se Deleuze 1999:25). I studien betraktas makt därför som ett 
kraftfält där ständiga förhandlingar mellan medierna och den som avbildas 
pågår.  Jag har sökt att uppmärksamma motståndsförsöken mot medierna i 
medierna. 

1Ofta  används  citationstecken  för  att  visa  att  begrepp  är  stereotypa.  Men  samma  tecken 
används också som ”inte riktigt”, ”ungefär”, ”som man säger” eller som en direkt hänvisning. 
Därför  har  jag  istället  valt  att  med  versaler  uppmärksamma  stereotyperna.  Tanken  är  att 
varken jag eller läsaren ska kunna ta sig runt ordet utan att se hur de inverkar på texten. Det är  
ett sätt att lägga märke till effekten av ordet varje gång det används.
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Den ambitionen återkommer både i de samtal som jag haft med personer 
som ser  sig  själva  beskrivna  av medierna  och i  den kritiska  analysen  av 
mediatexterna.

Inledningens kommande delar redogör för de utgångspunkter  och pers-
pektiv som utgör förutsättningarna för avhandlingens innehåll. Inledningen 
fungerar därför som en plattform för de analyser som sedan följer i de olika 
kapitlen.

Uppmärksamheter

I bilen, på väg till institutionen en morgon för några år sedan, hörde jag en 
reklamröst på radion. "Hon ägde allas blickar", sade rösten, följt av en upp-
maning att man skulle köpa sina glasögon hos just den här optikern. Jag kom 
att fastna för två saker i denna reklam. För det första att äga någons blick 
kunde framställas i termer av makt. Den andra reflektionen handlade om att 
det  var  en kvinna som hade tillgång till  detta  ägande.  Den korta  utsagan 
sammanfattar en maktbemängd teknik och en massmedial praktik. Utsagan 
hade, tyckte jag, en direkt koppling till mitt avhandlingsämne som handlar 
om hur makt distribueras genom olika uppmärksamhetstekniker. 

En liten detalj i en bild eller några ord i en berättelse kan göra att ett helt 
sceneri vecklas ut i åhörarens eller betraktarens föreställningsvärld. När jag 
har beskrivit mitt avhandlingsarbete för personer som inte lever i någon av 
de förorter som omtalas som Invandrartäta har många berättat om händelser 
som vittnar om deras relation till platsen. En man förklarade att han vid ett 
besök i Fittja hörde ett hundskall. Hans omedelbara reaktion var att det var 
en farlig ”kamphund”, och han skyndade på sina steg. Vid ett annat tillfälle 
berättade en kvinna att hon, på perrongen i Rinkeby, tittade över axeln för att 
se att  ingen följde efter  henne.  De båda berättade vidare om att  i  samma 
ögonblick  som händelsen  utlöste  deras  reaktion  så  blev  de medvetna  om 
deras föreställningar om platsen.

Berättelser  som  dessa  har  varit  avgörande  för  avhandlingsarbetet.  De 
belyser hur svårt det är att komma undan dessa bilder. Dagens massmedier är 
meningsproducenter  och  spelar  en  aktiv  roll  genom  att  producera  före-
ställningar som bidrar till hur människor förstår och agerar i sin omvärld. 
Innehållet  bestäms  i  många  fall  mer  av  händelsens  potential  till  ett 
dramatiskt  berättande  än  viljan  att  informera  (Ghersetti  & Hvitfelt  2000, 
Nord & Nygren 2002:29). Av det följer att en händelses värde är knuten till 
dess förmåga att väcka intresse. Lars Nord, statsvetare, och Gunnar Nygren, 
forskare i journalistik och medier, visar hur vissa förortsområden har upp-
märksammats i medierna genom att omtalas som problem. Efterhand har den 
tematiken knutits till ett berättande om det etniska och "icke-svenska" (Nord 
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&  Nygren  2002:136,  se  även  SOU  2006:21,  SOU  2006:73).  Det 
förhållningssättet till  förortsnyheter  utmärker mediernas rapporteringar om 
dessa bostadsområden och därmed möjligheten att dramatisera händelser om 
det Invandrartäta. Dramatiken är sällan ämnad de boende utan riktar sig mot 
läsare som befinner sig utanför mediernas blickar. 

Mediatexterna uttrycker  värden och föreställningar som återverkar  i  en 
vidare generell struktur. I den här studien kan diskursen om den Invandrar-
täta förorten sammanfattas som det specifika talet om den/det Andra (Hall 
1992:291). I dag är reportagen från den  Invandrartäta förorten så samman-
flätade med specifika teman att vaga hänvisningar och associationer är till-
räckliga för att reproducera bilden av den (Pripp 2002:47). 

Inför ett seminarium gav jag ett 20-tal studenter i uppdrag att, under fria 
former, berätta om sin bild av förorten. Den enda uppmaningen var att deras 
berättelse skulle vara personligt hållen. Några nyttjade tillfället till att skriva 
om dramatiska  händelser,  fabulerade  och  skrev  om våld.  Andra,  de  som 
definierade sin egen boendemiljö som en förort, uttryckte en trötthet inför 
uppgiften. De upplevde att de måste gå i svaromål och försvara den. Utöver 
dessa två grupper så återfanns en grupp där de allra flesta skrev sig fram till 
att de var uppvuxna i, eller bodde i en förort, men att de, innan de börjat 
arbeta  med denna uppgift,  inte betraktat  den som en förort.  Inledningsvis 
hade de föreställt sig förorten som en annan plats. Förorten berättades i de tre 
grupperna  i  relation  till  föreställningar  om  det  Invandrartäta.  I  medie-
materialet återkommer den här underförstådda sammanfogningen som gjort 
att  talet  om förorten  har  blivit  liktydigt  med  att  förutsätta  tanken  på  det 
Invandrartäta.

Mediernas texter och bilder är ett slags filter som släpper igenom vissa 
nyheter  och  berättelser.  Därför  är  berättandet  alltid  i  någon  mening  vär-
derande. Vissa händelser och berättelser uppmärksammas medan andra inte 
gör det.  De händelser som berövas uppmärksamheten kan sägas vara i en 
process  av symbolisk  utplåning (Abrahamson 1988:34).  Det  är  det  som i 
medieforskningen  brukar  beskrivas  som  medieskugga.  Det  vill  säga  att 
nyhetsrapporteringar  belyser  händelser  ensidigt  och  utifrån  givna  mallar. 
Effekten blir att  de maktbemängda villkor som mediernas uppmärksamhet 
vilar på döljs genom hänvisningar till – och antaganden om – en objektiv 
rapportering. 

För att analysera utsagorna om den Invandrartäta förorten har jag använt 
mig av begreppet uppmärksamhet.  Det är ett försök att skapa en utgångs-
punkt  som förbinder  och  synliggör  de  olika  relationer  som råder  mellan 
läsaren,  den  som uppmärksammas,  den  som producerar  berättandet  samt 
framställningsformen. För att tydliggöra, och så att säga aktivera begreppets 
olika betydelser kan det klarläggas att det idag finns ett outtalat påbud att vi 
alla ska vara uppmärksamma. I den betydelsen uppmanas man till att visa sig 
intresserad, koncentrerad och observant. Det intressanta i det här samman-
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hanget är också att uppmärksamheten som sådan kommit att föra med sig 
idéer  om  omtanke.  Effekten  av  att  uppmärksamma  kan  utifrån  den  här 
förståelsen  tolkas  som  att  uppmärksamheten  som  sådan  bekräftar  och 
ombesörjer. I sin mest koncentrerade form uttrycks det här i vikten av att bli  
sedd.  Den  uppmärksammade  antas  i  sin  tur  visa  tacksamhet  för  den 
uppmärksamhet som riktas mot honom eller henne.

När en person gör entré i massmedierna blir denne uppmärksammad och 
samtidigt gör det oss andra till åskådare. Det är åskådarna som ska hälsa väl-
kommen och ta emot, få den uppmärksammade att känna sig som hemma 
Utifrån  den uppmärksammades  horisont  handlar  makt  i  det  här  samman-
hanget om rätten att förhandla om mediernas beskrivningar och om de möj-
ligheter som medierna ger den avbildade att påverka den offentliga bilden av 
sig själv. För att studera detta förhållande kommer analysen söka svar på de 
karaktärsdrag som medierna tillskriver den Andra, samt beskriva de tekniker 
som medierna  använder för  att  framställningen ska väcka uppmärksamhet 
och intresse hos läsaren. I analysen söker jag efter attraktioner, dragnings-
krafter och tilltal. Förutsättningen för angreppssättet är att medierna strävar 
efter  att  vara  tilltalande  för  sin  publik  (se  Crary  1999:25,  jfr  Hirdman 
2001:18).  Det är  i  den skärningspunkt  som skapas i  relationen mellan  att 
uppmärksamma och att vara uppmärksammad som analysen kommer att äga 
rum.

Medierna är uppmärksamhetsproducenter och ombesörjer seenden, pers-
pektiv och föreställningar genom sitt sätt att skildra. Min avsikt är att se hur 
massmedierna tillskriver och konstruerar å ena sidan förorten och å andra 
sidan personen som Invandrartät och vilka effekter det får för individens sätt 
att förhålla sig till medierna. Därmed blir det också en fråga om en ständigt 
pågående kamp mellan den som uppmärksammar och den uppmärksammade 
i fråga om definitionsrätten till de massmediala  framställningarna. Följden 
blir i det här sammanhanget att individen inte känner igen berättandet om sig 
själv, sin egen mediebild, och ifrågasätter den fixering som hon utsätts för. 
Sammantaget  är  den  enskilda  personens  relation  till  uppmärksamheten, 
åskådarens uppmärksamhet och mediernas uppmärksamhet delar i en makt-
bemängd relation.

Varje tidningstext eller inslag som berört de personer som jag kommer att 
presentera senare har jag analyserat  ur  synvinkeln  att  uppmärksammandet 
belyser  vissa sidor hos individen medan andra aspekter hamnar i skuggan 
och osynliggörs. Tanken är inte att låsa in subjektet i en bur utan som Judith 
Butler skriver ”… bara att fråga efter villkoren för dess framträdande och 
verksamhet” (1997:30).  Butler  skriver  visserligen  om genusframträdanden 
men frågeställningen kan också tillämpas på villkoren för den som tilltalas 
som den  Andra.  Med  hjälp  av  den  frågan  kan  effekterna  av  den  mass-
medierade  texten  eller  bilden  diskuteras  i  relation  till  publikens  olika 
reaktioner men också i samtal med den individ som ser sig själv beskriven.
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Framställningsrum och fantasiramar

Det insulära och det avlägsna är två viktiga förutsättningar för konstruktio-
nen av den Andra. För att kunna beskriva denna Andra krävs avgränsningar i 
form av tydliga ramar och bestämda blickar inom - och inför - vilka hon får 
framträda. Jag söker genom avhandlingen ord och begrepp som kan bidra till 
att få syn på dessa processer. I det arbetet har jag har influerats av medie-
forskaren Ylva Brunes texter, som beskriver hur igenkännbara Invandrartyp-
er skapas i nyhetstexter (se Brune 1998, 2004 & 2005). Men jag söker också 
subjektets olika sätt att förhålla sig till dessa stereotyper.

Avlägsenhet och närhet är två begrepp som är flitigt använda i mediernas 
berättande om det  Invandrartäta.  Begreppen är så relativa att  de uppfattas 
olika  beroende av vilken utkikspunkt  som bildar  plattformen för  utsagan. 
Historikern John R. Gillis skriver: Konstruktionen av en avlägsen och insulär 
plats  är  inte  resultat  av  någon  abstrakt  process,  utan  av  en  rad  små och 
mycket personliga handlingar /…/ (Gillis 2002:13). För någon som företar 
sig en resa kan det vara,  menar Gillis,  att  byta transportmedel, övervinna 
vattenhinder eller vara med om något obekvämt. Vem som betraktas som av-
lägsen respektive vad som betraktas som avlägset är alltså inte självklart men 
avlägsenheten respektive närheten tjänar olika syften kring vilka menings-
sfärer bildas och blir giltiga. Talet om den  Invandrartäta förorten kan i sig 
betraktas som en avlägsenhetspraktik. Redan under miljonprogrammets upp-
förande  började  mediernas  val  av  frågor  och  motiv  skapa  förorten  som 
avlägsen. I dag mäts avlägsenheter bland annat i kultur, hudfärg, ursprung 
och  plats.  En  geografisk  avlägsenhet  antas  i  denna  diskurs  motsvara  en 
kulturell avlägsenhet där tanken på skillnad och olikhet är tongivande ele-
ment (Öhlander 2005:25). Genom dessa framställningar görs själva förorts-
rummet insulärt och i den processen blir den undantagen normalitet (Molina 
2006:222). Edward Said skriver:

Idén om framställning är en idé från teaterns värld. Orienten är den scen på 
vilken hela Österlandet är inneslutet. På denna scen uppträder figurer vilkas 
roll är att representera den större helheten som de kommer ifrån. Orienten blir 
alltså inte ett obegränsat område bortom den europeiska världen utan snarare 
ett kringgärdat fält, en teaterscen ansluten till Europa (Said 2000:142).

I  Saids  analys är  berättelserna  om Orienten  något  som också  frammanar 
Europa. Det sker genom att Europa är den tysta och dolda förutsättningen för 
Orientbeskrivningarna. Citatet antyder också att Orienten först och främst är 
en fantasi. Den analytiska aspekten är central även i denna studie. I berätt-
elser om den Invandrartäta förorten skapas platsen som det Andra, men det 
Svenska skapas också som en effekt av att berättandet förutsätter kontrast-
erande  föreställningar  om  Nationen.  Representationseffekten  som  Said 
identifierat är, menar jag, överförbar också på den Invandrartäta förorten. En 
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repertoar  av figurer,  förortskaraktärer,  ges tillträde till  offentligheten men 
den uppsättning av karaktärer och den rekvisita som används för att illustrera 
den  porträtterade  är  begränsad.  Detta  specifika  framställningsrum  anger 
villkoren för vilka subjektpositioner som artikuleras, och därmed också hur 
makten  verkar  och cirkulerar  (Crary 1999:24).  Den  Invandrartäta förorten 
berättas om som en välavgränsad och homogen geografisk plats  och som 
sådan kan de distraherande elementen sorteras bort.  Det händer något om 
man föreställer sig förorten som om den står på en scen, eller själv är en 
scen. Det händer något med vår (din och min) uppmärksamhet som jag tror 
kan vara givande för en analys av de processer som på olika sätt skapar den 
Andra och det nationella Vi som berättandet utgår från.

I avhandlingen analyseras  mediernas  porträtt  av personer som på olika 
sätt har ledsagats av förortsbilder och föreställningar om det Invandrartäta. 
Det har medfört att den avbildade varit tvungen att överväga och reflektera 
över uppmärksamhetens grund. Det är den förbindelselänk som råder mellan 
de olika personernas mediebilder. Det gemensamma i detta berättande är att 
den avbildade hela  tiden tvingas förhålla  sig och svara mot  en uppmärk-
samhet som koncentreras i utsagor om, eller i relation till, den Invandrartäta 
förorten.  Det  medierade  framställningsrummet  inreds  med  olika  delar  av 
tvång, lockelser,  utsikter,  begränsningar och möjligheter.  För att  diskutera 
dessa inbördes överlappande förhållanden som råder mellan den som upp-
märksammas och de som uppmärksammar sökte jag begrepp som kunde ta 
hand om såväl de historiska som de ideologiska aspekterna av hur makt ver-
kar och materialiseras genom mediernas representationer. 

Genom att göra bruk av begreppen framställningsrum och fantasiram kan 
de ojämlika maktrelationer som fördelas mellan medierna, den som avbildas 
och publiken synliggöras. I ett framställningsrum tillskrivs och manas sub-
jektet  till  gestaltningar  som  beror  på  förväntningar  från  medierna  och 
publiken/åskådaren.  Relationen  mellan den som porträtteras  och den som 
porträtterar är alltså inte historielös. Det är förväntningen på den Andra som 
utgör kopplingen till historien. Vidare är framställningsrummet inte upplöst 
efter det att intervjun är färdig eller att reportaget är publicerat. En tidnings-
text eller  en bild kan bli  stilbildande och fungera som underlag för kom-
mande  representationer.  Den  avbildade  kan  därför  möta  effekterna  av 
mediernas berättande om sig själv långt efter det att intervjun ägt rum.

Slavoj  Žižek  skriver  om subjektets  framställningsvillkor  i  relation  till 
betraktarens  fantasiram.  Han analyserar  hur  framställningarna  sker  på  ett 
sådant  sätt  att  subjektet  blir  igenkännbart  för  betraktaren.  Den  uppmärk-
sammade tilldelas en specifik plats i betraktarens fantasi (Žižek 2001:139). 
Den platsen eller stereotypen känns igen genom sättet att tala om den. Vissa 
villkor  måste  uppfyllas  för  att  framställningen ska kunna identifieras  och 
uppfattas  av betraktaren.  I  förhållande  till  den  Invandrartäta  förorten och 
Invandraren kan man tala om en rasifierad fantasiram där subjektet avkrävs 
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vissa  hållningar  och karaktäristiker  för  att  bli  synliga,  väcka  intresse  och 
uppmärksammas.  Fantasiramen  fungerar  i  detta  sammanhang  som  en 
ideologisk  konstruktion  och  är  uppbyggd  kring  kulturell  och  biologisk 
skillnad  (jfr  Neergaard  2004:7).  Fantasiramen återskapar  den  Andra  som 
underordnad.  Det  behöver  inte  vara  dramatiskt  eller  uppseendeväckande 
representationer  men  berättandet  ingår  i  en  hierarkiserande  process  och 
ledsagas  av  biologiska,  kulturella,  geografiska  och  sociala  konstruktioner 
(Molina 1997). Avthar Brah skriver att rasifieringar ”/…/ har en bakgrund av 
exploatering,  underordnande och utestängande,  men där  har  också funnits 
plats  för  djup  ambivalens,  beundran,  avundsjuka  och  begär”  (Brah 
2001:176). Det är ett betydelsefullt tillägg till förståelsen av rasistiska dis-
kurser.  Rasifieringsprocesser  reproduceras  alltså  också  genom  represent-
ationer som vid en första anblick kan uppfattas som hyllande. 

Framställningsrummet  skapas  och  återskapas  i  termer  av  göranden.  I 
förhållande till medierna är det praktiker som materialiseras i sättet att avbil-
da och tilltala. Därför återkommer jag i avhandlingen med hänvisningar till 
invandrargöranden, för att på det sättet uppmärksamma att fantasiramen är 
en konstruktion.

Men det är inte endast tekniker för hur konstruktionen av den Andra går 
till som jag söker utan också de ofta undflyende och dolda förutsättningarna 
som ligger till grund för de rasifierade fantasiramarna. I kommande avsnitt 
redogörs för en metodik som syftar till att kunna synliggöra och analysera 
den närvarande tomhet eller frånvaro som strukturerar framställningarna av 
den Andra.

Den hemsökta förorten

Texter och bilder är framställningar, där olika typer av uppmärksamheter och 
koncentrationer samlas. Mediernas rapporter från förorten bjuder in mig som 
läsare till  framställningsrum som är allt  annat än slumpmässiga.  Trots att 
textens alla betydelser kan vara omedvetna för den enskilde journalisten är 
texten en representation som säger något om både den som författat texten 
och den som porträtteras. Texterna som jag analyserar ingår i ett berättande 
som återminner den Invandrartäta förorten genom att de hämtar sina associa-
tioner  i  existerande  stereotyper  om  Invandraren och  Förorten.  I  boken 
Förortsliv (1974)  reflekterar  Åke  Daun  över  en  bild  som visar  de  stora 
huskropparna i förorten Vårberg. En människa går över gården som för att 
visa på skalan i bilden. I bildtexten ställer Daun frågan:

Är det inte så att bostadshusen i grannskapet förblir betydelselösa så länge 
man inte besökt dem, att de inte förorsakar några associationer, såvida inga 
händelser förknippas med dem? (Daun 1974:249).
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Det är som om området, bilden, inte har några associationer knutna till sig, 
utan fortfarande är möjlig  att  ladda med mening.  I  Dauns analys  krävdes 
erfarenheten av ett besök, för betydelsen antas vara kopplad till empirin. Den 
tanken är inte längre tillämpbar på bilden. För förortsområden som drabbats 
av massmediernas återkommande negativa representationer  är förhållandet 
snarast det motsatta. Bilden är hemsökt av en närvarande tomhet som möjlig-
gör att fantasierna och stereotyperna får ett spelrum.

I Alain Grosrichards The Sultans Court avhandlas Orienten som en fantasi 
och han pekar på den betydelse de europeiska fantastiska framställningarna 
av Orienten hade för den europeiska självbilden under den tidiga Upplys-
ningen.  Orienten  var  både  ett  hot  och  en  lockelse  som  omtalade  och 
hemsökte det förflutna,  samtiden och framtiden för ett  europeiskt subjekt. 
Med anledning av det europeiska fantasibruket av Orienten skriver Mladen 
Dolar i inledningen till The Sultans Court:

The fantasy,  useless as a tool to explain its object, can shed light upon its 
producers and adherents. It projects on to the screen of this distant Other our 
own impasses and practices in dealing with power, and stages them (Dolar 
1998:xiv). 

Fantasin som aktiv del i konstruktionen av den Andra vill jag sammanföra 
med sociologen Avery F. Gordons analyser i boken Ghostly Matters. Gordon 
tar spöken och hemsökerier på allvar och undersöker deras roll inom socio-
login och i det sociala livet. Om att bli hemsökt, skriver Gordon:

Being haunted draws us affectively, sometimes against our will and always a 
bit magically, into the structure of feeling of a reality we come to experience, 
not as cold knowledge, but as transformative recognition (Gordon 1997:8).

Med inspiration från Roland Barthes Camera Lucida: Reflections on Photo-
graphy (1981) skriver Gordon om blinda fläckar och frånvarons närvaro. Det 
representerar den detalj i bilden som omfattar  och innefattar bildens bety-
delse. Det är ett meningsinnehåll som struktureras av själva frånvaron eller 
tomheten.  För att  ge ett exempel är massmediernas bilder av den  Invand-
rartäta  förorten strukturerade  kring  frånvaron  av  det  som föreställs  vara 
nationen och det Svenska. Det är representationer som framställer det Andra 
men som alltid har tanken på nationen som förutsättning för förståelsen av 
bilden eller texten. Det betyder att bildytor och representationer innehåller 
distinkta element av frånvaro och osynligheter  men samtidigt  är det dessa 
element som uppmanar till ett seende som kan bortse från de villkor som styr 
förståelsen av bilden. Bilden hemsöker läsaren genom en känsla av en när-
varande frånvaro. ”It is what I add to the photograph and what is nonetheless 
already there.” (Barthes 1981:55, återgivet i Gordon 1997:107). Betydelsen 
är närvarande genom sin frånvaro. 
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För en metodologisk läsning av bilder och texter sammanfattar  Gordon 
tanken  på  analysen  av  det  blinda/tomma  fältet  som ett  sätt  att  göra  det 
osynliga synligt.  Det är ett försök att frammana de dolda förutsättningarna 
som ligger  till  grund  för  bilden  och därmed kunna  analysera  dem.  Kun-
skapen om när man stöter  på eller  upptäcker dessa tomma fält  beskrivs i 
termer av hemsökelser. ”… when we catch a glimpse of its endowments in 
the paradoxical experience of seeing what appears to be not there we know 
that a haunting is occurring” (Gordon 1997:107).  Det är en metod för ett 
seende som kan ta tillvara de seendeförväntningar som känslan av att något 
är närvarande genom sin frånvaro. Hemsökelser definieras av att där finns en 
påtaglig närvaro av något obestämbart, ofta osynligt men ändå verksamt och 
aktivt. Det är den känslan som har upprepats genom min läsning av medie-
materialet. Den närvarande frånvaron är en effekt av projektionerna på den 
Andra.  Det  Svenska,  nationella,  genljuder  i  dessa representationer av den 
Invandrartäta förorten. 

I  The Third Eye: Race, Cinema and Ethnographic Spectacle (1996) har 
filmforskaren Fatimah Tobing Rony analyserat tidig etnografisk film. I det 
bildmaterialet har Tobing Rony kunnat urskilja spår av subversivitet som får 
betydelser att förskjutas från producentens intention, som var att avtäcka den 
Andras påstådda mysterier, till att istället sätta fokus på producenten och den 
kontext där dessa bilder av den Andra uppskattades. Genom att söka distrak-
tioner och brottytor i det framställningsrum som arrangerats åt  den Andra 
söker Tobing Rony metoder som identifierar subjektets subversiva strategier, 
även i de texter där den stereotypa avbildningen är det som framträder först 
och med störst kraft. Det angreppssättet har inspirerat genom att det möjlig-
gör en diskussion om det subversiva i förhållande till de massmediala  be-
skrivningarna av den porträtterade.

Tidigare forskning

Forskningen har både bidragit till att skapa den  Invandrartäta förorten och 
samtidigt föresatt sig att dekonstruera den. Under 1980- och 90-talen var det 
ofta  kulturmötet  mellan  det  Svenska och  olika  etnifierade  grupper  (eller 
generellt  Invandrare)  som befanns  vara  etnologiskt  intressant.  Dikotomin 
uteslöt  möjligheten  att  identifiera  sig  med  båda  dessa  identitetskonstruk-
tioner  samtidigt.  Ofta  var  platsen  för  dessa  möten  förlagd  till  förorten 
(Lundstedt 2005:50-51). Idag är forskarvärlden mer upptagen vid identitets-
gränser  mellan  olika  kategorier  (ungdom, kön,  etnicitet)  och förorten  blir 
ofta den plats varifrån dessa diskussioner tar sin utgångspunkt. Genom fors-
kares  titelbruk  går  det  att  avläsa  dessa  tendenser.  Urbanitetens  omvand-
lingar:  kultur  och  identitet  i  den  postindustriella  staden (Johansson  & 
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Sernhede  2004) och  Manlighetens  omvandlingar:  ungdom, sexualitet  och 
kön i  heteronormativitetens  gränstrakter (Johansson 2005) är  exempel på 
senare tids frågeställningar. 

Förorten  och  förortsstudier  har  länge  engagerat  etnologer  (bl.a.  Daun 
1974, Ristilammi 1994, Arnstberg 2000, Pripp 2002, Andersson 2003). Per-
Markku Ristilammis Rosengård och den svarta poesin utgjorde en brytpunkt 
genom att den handlade om talet om Rosengård. Därmed synliggjordes att 
förorten fungerade som en projektionsyta för mening. Det som motiverade 
Ristilammi var glappet mellan det Rosengård som beskrevs i medierna och 
det Rosengård som de boende berättade om. 

Subjektets erfarenheter är en given utgångspunkt för etnologisk forskning. 
Ett vanligt tillvägagångssätt har varit att använda sig av bilder och texter som 
tillsammans får bilda diskursen och sedan kontrastera dessa representationer 
mot människors upplevelser och erfarenheter. En tanke med den här studien 
är att visa att det diskursiva och det individuella inte kan delas upp i den tyd-
liga  dikotomin.  Jag  vill  komma  åt  sammanflätningen  av  berättelser  och 
skeenden, hur de griper in i varandra och hur framställningsrummet blir en 
del  av  vardagen.  Representationer  tar  del  i  det  sociala  och  verkar  i  det 
vardagliga  livet.  Den  ofta  oklara  och  maktbemängda  relationen  mellan 
realism och fiktion har gett avhandlingar som visar på en annan verklighet. 
Den aspekten återkommer också i den här studien. Med ett perspektiv som 
kan  undersöka  effekterna  av  hur  fiktioner  ges  betydelser  i  en  medierad 
offentlighet, som är avsedd att förstås som sann, är studien ett försök att lyfta 
fram den rasifierande fantasiram som den invandrargjorda är manad att agera 
i. Ristilammi menar att analyserande metaforiker har möjlighet att fungera 
som en kritik mot de förgivettagna utgångspunkter som konstituerar ett fält 
och  kan  omtala  såväl  en  språklig  som  materiell  praktik  (Ristilammi 
2003:18). Tanken med att hänge sig åt fiktionens metaforiker som realistiska 
kan ta  in  nya  aspekter  av det  (o)seendeförtryck  som den invandrargjorda 
individen är manad att gestalta.

Med diskursteoretiska och postkoloniala teorier har under senare tid allt-
mer uppmärksamhet riktats mot hur makt reproduceras genom talet om den 
Andra. Den normalitetseffekt som tidigare var ett oreflekterat resultat av att 
rikta uppmärksamheten mot den Andra som någon som representerade skill-
nad, underordnad olikhet och avvikelse har kommit att bli föremål för studier 
(bl.a. Berg 1998, Vallström 2002, Runfors 2003). Studien knyter därmed an 
till en etnologisk tematik i fråga om representationer, makt och media. 
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Material, metod och disposition

Analysen utgår från massmedialt material. Det äldsta materialet är bilder och 
texter  i  pressen  från  1960-talet,  när  de  förorter  som senare  kommer  att 
beskrivas som Invandrartäta byggs. Det tidiga materialet fram till mitten av 
90-talet utgår från Aftonbladets, Dagens Nyheters och Expressens bildarkiv. 
De arkiverade bilderna gav mig publiceringsdatum för bilden och därefter 
kunde  jag  söka  upp  den  tillhörande  texten.  Senare  material  är  insamlat 
genom sökningar i pressdatabaser (Presstext, Mediearkivet och Affärsdata). 
Inledningsvis var det ett sökande efter ord som kultur, framtid, utsatthet och 
integration kopplat till de förorter som det redan på 70-talet berättades om 
som sociala problemområden.2 I och med detta sökande hade studien först ett 
kvantitativt fokus. Mängder av material samlades in och analyserades. Men 
efterhand var det specifika skeenden och bilder som kom att bli avgörande 
för analysen.  Det hör också samman med att  intresset  kom att  riktas mot 
artiklar där personer så att säga skrivs in i den Invandrartäta förorten. 

Sökandet i källorna har under arbetets gång kommit att handla alltmer om 
att försöka få grepp om hur invandrargörandet går till i text och bild och söka 
nya metoder för att kunna analysera dessa utsagor. De exempel som redo-
visas i studien är både unika och representativa för den Invandrartäta föror-
ten. En enskild utsaga riktar uppmärksamheten både bakåt, till tidigare arti-
kulationer,  och  omtalar  ett  distinkt  nu.  Jag  har  redan  använt  mig  av 
begreppet återminne och det är i relation till den sammanvävda relationen 
mellan då och nu som en aspekt av begreppet blir  tydligt.  Den metodiska 
tanken i denna uppläggning är att minnas repetitionens makt. Pressens åter-
kommande artikelserier om den Invandrartäta förorten placerar in berättandet 
i en tematik som återkommer också i berättandet om personer som medierna 
uppmärksammar genom att de tillskrivs en invandrarstatus. Ett viktigt påpe-
kande är att föreställningen om den Andra inte är isolerad till de invandrar-
gjorda förorterna, utan produceras genom historien i relation till  koloniala 
diskurser (Molina 2005). Den aspekten gjorde att jag sökte den tematik som 
jag återfann i samtida tidningsartiklar i andra sammanhang, för att hitta för-
lagorna till dagens berättelser om den Andra. Läsningen av litteraturvetaren 
och författaren Toni Morrisons novell  Beloved  (1987), där erfarenheten av 
slaveriet skildras samt tolkningen av framträdandevillkoren för slavarna i en 
tavla målad i mitten av 1850-talet är försök att använda sig av andra scener 
och sekvenser som ett sätt att få syn på den uppmärksamhet som medierna 
riktar mot den Andra. Det syftar till att visa att representationerna återfunnits 
2Avhandlingen består till vissa delar av redan publicerade artiklar. Stommen i artiklarna finns 
kvar men de är inte sammanhållna utan återfinns på flera platser i avhandlingen och är många 
gånger omarbetade. Artiklarna finns i litteraturlistan.
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på andra platser, i andra tider men fortfarande återverkar och används i skild-
ringarna av den Andra. Tanken är att visa att berättandet inte är isolerat till 
samtiden, till den invandrargjorda eller till förorten som geografisk plats utan 
går att söka i historien.

Frågorna till  materialet har varit:  Vad bjuds läsaren in till  för läsning? 
Vad är det för scener som spelas upp och vilken uppmärksamhet söker artik-
larna?  Var  finns  förlagorna?  Var  placeras  attraktionen i  en  recension,  en 
fotbollsdribbling, ett hemma-hos-reportage eller en bild? Hur blir den inter-
vjuade tilltalad och uppmärksammad? Dessa frågor, kopplade till invandrar- 
och  förortsgörandet,  är  det  som de  personer  jag  samtalat  med  också  har 
diskuterat. Samtalen har gått ut på att kommentera den uppmärksammades 
"egna" mediabild, samt att lämna utrymme för kritiska kommenterar riktade 
mot mediernas sätt att skriva. 

Vardagen innehåller ständiga medieringar och därmed kontakter med den 
Invandrartäta förorten. Den framställs i olika format och sammanhang t.ex. i 
form av en text-teve bild, ett nyhetsinslag i teve, en uppslagen tidning i ett 
fikarum, en sportsida i  Aftonbladet. Jag har försökt att analysera materialet 
oberoende av tidningarnas  olika  genregränser  och se  till  de  element som 
förenar uppmärksamhetsvillkoren för den invandrargjorda (jfr Berg 1998:18, 
Brune 2006:99). 

Olika materialkategorier och källor har under skrivandets gång kommit att 
utgöra viktiga metodiska nycklar till studien, tillsammans med de samtal och 
e-postintervjuer  som genomförts.  Etnografiska  sekvenser,  berättelser,  bio-
grafier, intervjuer och skönlitteratur syftar till att visa på hur bilden av den 
Invandrartäta förorten tilldelas mening och verkställs på olika sätt och i olika 
sammanhang. I analyserna har jag haft stor hjälp av de personer som med-
verkar i studien, genom att deras utsagor och kommentarer bidragit till att 
belysa de villkor som råder för den som är invandrargjord.

I, II, III, IV, V och Avslutning – Återminnen

Varje kapitel i undersökningen kommer att lägga till ytterligare någon aspekt 
eller  infallsvinkel  till  analysen.  Jag ser  det  som en metod att  prova olika 
utsiktspunkter, källor, sekvenser, scenerier och begrepp utifrån de övergrip-
ande ramarna som jag har beskrivit i inledningen. De olika delarna syftar till 
att fråga efter omständigheterna som konstituerar den Invandrartäta förorten 
och de begränsade uppmärksamhetsvillkor som utgör den invandrargjordas 
framställningsrum.

Undersökningskapitlen följer samma grundstruktur. Jag skriver in en hän-
delse, en sekvens eller ett dilemma genom de begrepp som jag brukar och 
därmed etableras  framställningsrummet,  och fungerar  som analytisk platt-
form och som tematisk avgränsning. 
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I

Kapitlet  inleds  med  en  analys  av  begreppsparet  bjuden/objuden.  Genom 
analysen identifieras de känlostämningar som kommer av att medierna till-
talar  läsaren  med  detta  dubbla  budskap.  Kapitlet  fortsätter  sedan med att 
behandla  stereotyper  och  beskärningar.  Det  är  i  samband  med  den  dis-
kussionen som fantasibegreppet introduceras som en socialt verksam faktor i 
berättandet om den Andra. Samtidigt redogör jag för hur jag gått tillväga för 
att hitta en metodik att analysera massmediernas bilder och texter i avhand-
lingen.  En  central  aspekt  i  den  metodiken  handlar  om beskärningar  och 
beskärningens  effekter,  betraktade  som  en  uppmärksamhetspraktik  som 
belyses genom bilder och texter om den  Invandrartäta förorten i medierna. 
Resonemanget introducerar viktiga begrepp i min analys och fungerar som 
en inledningstext  till  kommande  kapitel.  En artikelserie  som publicerades 
den sista veckan under 1989 är tänkt att illustrera och återminna de ständigt 
återkommande artiklarna om den Invandrartäta förorten. Artikelserien utgör 
också  en  jämförande  utgångspunkt  för  en  tematik  som  återkommer  när 
mediepersonligheterna analyseras, senare i avhandlingen.

II

Ett samtal med Maya som bor i Gottsunda, Uppsala, tillsammans med sin 
dotter  inleder  kapitel  II.  Tillsammans  ser  vi  ut  från  hennes  fönster.  Här 
fungerar återminnandet som något som föregår erfarenheten. Efter samtalet 
med Maya övergår jag till att diskutera tomheten som är fylld av mening, nu 
som det närvarande frånvarande. Det handlar om hur uteblivna bilder och 
händelser  uppmärksammar  mig på de händelseförväntningar  som placeras 
till den Invandrartäta förorten.

Kapitlet  fortsätter  med  en  föreläsningssituation  där  en utbildningskarta 
presenteras. Mayas bostadsområde är en vit yta på kartan. Nu återknyter jag 
till del I med begreppen tomhet och fantasi. I föreläsningssalen blir den vita 
fläcken  på  kartan  omtalad  på  ett  annat  sätt,  som  tydliggör  betraktarens 
relation till det okända och föreställt avlägsna. Jag fortsätter sedan att med 
exempel  från statliga utredningar visa hur avlägsenhetstekniker är ett  led-
motiv  i  de  språkliga  och  betecknande  direktiv  som  tillskrivs  begreppet 
Invandrare. 

III

I kapitel III introduceras den uppmärksammade Andra som budbärare för det 
autentiska. Fortfarande med föreställningar om avlägsenhet som tema men 
nu med fokus på mediapersonligheter som på olika sätt framställts eller ges 
ett  framställningsrum för  att  representera  avlägsenheten.  I  inledningen  av 
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kapitlet diskuterar jag de framställningsvillkor som den Andra är tvungen att 
förhålla sig till. Med den diskussionen som grund övergår jag till en analys 
av tidningstexter  och visar hur medierna invandrargör och använder före-
ställningar om Förorten i sitt berättande. Ett berättande som gestaltar tankar 
om etniska och sociala resor. Den Andra blir en budbärare för dessa fram-
ställningar och skrivs in i berättandet som representant för det Nya Sverige, 
detta  representantskap  diskuteras.  Exemplen  hämtas  framförallt  från 
massmediernas recensioner av roman- och diktdebuterande författare.

En e-post intervju med författaren och journalisten Alexandra Pascalidou, 
samt en analys av hur hon framställs i medierna, avslutar kapitlet. Temat ut-
vecklas i nästa kapitel genom att Pascalidous massmediala uppmärksamhet 
ofta sätts i relation till hennes uppväxt i Rinkeby.

IV

Det  här  kapitlet  inleds  med  en  analys  av  fotbollsspelaren  Zlatan  Ibra-
himovic's mediabild och den analysen fortsätter genom avhandlingens sista 
analyserande  kapitel.  Kapitel  IV fortsätter  med  en  reflektion  över  namn-
givningens och tilltalets betydelse i texter. Det har betydelse i medierna men 
också som en teoretisk förankring i avhandlingen. Inspirationen för analysen 
hämtar jag från teoretiseringar av minstrelshowerna som var populära i USA, 
främst under främst andra hälften av 1800-talet. I dessa uppföranden var det 
svärtade ansiktet centralt för framställningen av den Andra. Meningen är att 
tydliggöra det tilltal som den invandrargjorda är tvungen att förhålla sig till. 
Jag använder minstrelmasken, det svärtade ansiktet, som en metafor för den 
invandrargjordas uppmärksamhetsvillkor. Maskmetaforen påpekar samtidigt 
att porträttet av en unik person också förhåller sig till de massmediala karak-
tärer och personligheter som placeras in i ett rasifierat sceneri för en publik. 
Masken är den gräns mellan massmedia och individ som ständigt förhandlas. 
Masken antyder samtidigt en förklädnad, något som jag utnyttjar i analysen 
av motståndet mot mediernas tillskrivningar. 

Kapitlet fortsätter med en analys av graffitimålaren Martin Burgos media-
bild. Analyser av mediematerial under perioden 2002 – 2003 samt intervjuer 
med Burgos, som handlar om hans syn på den mediala uppmärksamheten, 
fortsätter kapitlet. Resetematiken återkommer här som en viktig aspekt för 
att synliggöra hur den invandrargjorda manas till specifika gestaltningar.

V

Uppmärksamheten som gåva – hyllningens semiotik avslutar avhandlingens 
analyserande  del.  När  massmediernas  uppmärksamhet  presenteras  som en 
gåva blir kraven på att återgälda gåvan snart tydlig. Den motprestation som 
medierna avkräver den invandrargjorda koncentreras i begreppet autenticitet.
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Den tråd som jag initierat i del IV under rubriken  Var dig själv!  analy-
seras i detta kapitel som en uppmaning. I uppmaningen placeras kraven att 
framställa  sig  som  en  äkta  Invandrare.  En  äkthet  som  återspeglar  och 
återminner de stereotyper som jag diskuterat tidigare i avhandlingen.

Kapitlet avslutas med att diskutera hur ett mimetiskt förhållande till den 
stereotypa mediebilden kan utmana de representationsvillkor som medierna 
förbehåller den uppmärksammade. Den som ser sig själv porträtterad upp-
manar och bjuder in till ett tilltal som gör det möjligt att reproducera bilden 
av sig själv och samtidigt bryta ned den. Att agera ut och gestalta den fantasi 
och  de  masker,  som medierna  förväntar  sig  synliggör  uppmärksamhetens 
villkor. En dekonstruktion som möjliggörs och sker genom mimen. 

Avslutning – Återminnen

Avhandlingen summeras genom att uppmärksamma hur mediernas (o)seende 
praktiker  belägrar  den invandrargjorda  genom föreställningen om den  In-
vandrartäta förorten 
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I 
Framställningsrum 

Fantasi och verklighet
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(O)bjuden till påseende

Bild 1. Collage av förortsbilder. Foto: Urban Ericsson.
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Den  Invandrartäta  förorten är framförallt  en verkliggjord  fantasi  och som 
sådan kan den diskuteras som en företeelse i såväl tid som rum. Den Invand-
rartäta förorten får sin betydelse genom de relationer som berättelserna anger 
för den.

… [W]e are no longer dealing here with a theoretical mode of representation: 
we are dealing with  this particular image, which is given for  this particular 
signification. Mythical speech is made of a material which has already been 
worked on so as to make suitable for communication: it is because all the 
materials  of  myth  (whether  pictorial  or  written)  presuppose  a  signifying 
consciousness,  that  one  can  reason  about  them  while  discounting  their 
substance (Barthes 1997:110).

De berättelser som omtalar den Invandrartäta förorten finns inte bara där och 
är  naturliga. Snarare är de naturliggjorda och fungerar som bärare av bud-
skap i förhållandet till samhällets föreställningar om kultur, identitet, norm-
alitet och det nationella. I mediernas berättande skapas en dramaturgi och det 
är i dessa berättelser som mytologierna bekräftas och får sin näring. Det är 
fantasin som materialiseras och verkliggörs genom myten. Men jag vill följa 
Žižeks  analys  och  gå  ännu  längre  genom att  hävda  att  fantasin  inte  kan 
skiljas från verkligheten. För det är med fantasin, eller föreställningen, som 
vi som inte bor i t.ex. Tensta kan relatera till området (jfr O’Dell 1997:57, se 
även  Appadurai  1991).  Berättelserna  om  förortsmiljöerna  framförs  som 
dramer  och drabbar  med  påtagliga  känslor  av  främlingskap och hot.  Det 
ständiga uppförandet och talet om annorlundaheten gör att man till slut för-
växlar  fiktionen  med  erfarenheten.  Läsarens  närvarokänslor  byggs  upp 
genom en dramaturgi som kan liknas vid en känsla av att vara inbjuden till 
läsning.  Texten  är  arrangerad  för  läsning,  den  kan  vara  av  nyhetsvärde, 
underhållningsvärde eller andra värden. Antropologen De Zengotita menar 
att  all  mediering  är  ett  arrangemang.  Och idag  med  den  enorma media-
bevakningen inom alla områden så är arrangemangen oändliga (De Zengotita 
2004:13-14).  Arrangemang  som visar  bilden  av  den  Andra  får  sitt  värde 
genom att uppmärksamma det faktum att du är objuden men det är samtidigt 
det som framkallar närvarokänslan. Det framkallar en exklusivitet i betrakt-
andet av den Andra. Ytterligare en aspekt av denna praktik är att den avbild-
ade inte har något tal som grundar sig på frivillighet eller valmöjligheter utan 
hela tiden är resultat av, eller svar på, medierade fantasier.

När  Gordon  analyserar  Eastman  Johnstons  målning  från  1859  (Old 
Kentucky Home – Life in the South) är det känslan av att vara objuden som 
ger nyckeln till scenen och som anger orsaken till Johnstons motivval.
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Bild 2. Eastman Johnston, Old Kentucky Home – Life in the South (1859).

Den Vita kvinnan som lutar sig fram i högra hörnet av bilden visar med sitt 
kroppsspråk att hon inte är bjuden. Med ena handen tar hon stöd i dörrkarm-
en för att kunna titta in på bakgården. Slavarna som är upptagna med annat 
noterar henne inte, eller är det just det de gör? Banjospelaren spelar på sin 
banjo, en kvinna dansar med en liten pojke, alla är upptagna med sitt men 
ändå frusna i sina rörelser, som poserande för betraktaren. De framställer de 
Svartas vardag såsom de  Vita föreställer sig den. Det är den  Vita kvinnan 
som med sin rörelse, sitt framåtböjda betraktande, visar att hela bilden finns 
där för henne. Det är också med den Vita kvinnan som betraktaren av tavlan 
är tänkt att identifiera sig. Allt finns där för betraktaren och den Vita kvinnan 
och båda äger i dubbel bemärkelse den inredda scenen (Gordon 1997:137-
138).

I nyhetsbilder av förorter har, i de fall Förorten och Invandraren avbildats, 
utkristalliserats  en  genre  som  liknar  den  Gordon  avser  i  analysen  av 
Johnstons målning. Betraktarens känsla av att inte vara inbjuden infinner sig 
i det ögonblick då fotografen inte tar hänsyn till de personer som avbildas, 
men  samtidigt  skapar  massmedierna  seendelöften  med  det  lockande  bud-
skapet:  Kom och  titta! De  Andra  finns  där  bara  för  betraktaren  och  den 
avlägsenhet  som  frammanas  genom  rekvisita  som  bär  avlägsenhetens 
stämpel: hudfärg, huvudduk ger aldrig känslan av att Vi kommit nära. Var/är 
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det  någonsin  syftet?  Framställningen låter  påskina de  Andras  exklusivitet 
men  det  är  betraktaren  som agerar  genom exklusivitet  i  dessa  represent-
ationer, genom att vara bortom det absoluta blickfånget och inte ifrågasättas.

Gordon upprepar ordet  uninvited genom hela analysen av tavlan. Det är 
nyckeln  till  hela  scenen.  Att  Vi inte  är  inbjudna  men  ändå  tittar  in  i  en 
föreställd vardag som är regisserad för betraktaren. Läsaren bjuds in med 
blicken, till ett påseende, men hela tiden är förutsättningen att den Andra inte 
ges utrymme till tal och kommunikation, att hon inte kommer ur den stereo-
typ som utgör scenen för framträdandet. Det kan vara en känsla som kommer 
ur den avbildades motvilja mot att bli porträtterad men också i själva kom-
positionen av bilden.

Parabolantenner,  huvuddukar,  betong,  ryggtavlor,  kvällsmörka  fasader 
och  knäböjande  män  är  tecken  som  får  betraktaren  att  återminna  den 
Invandrartäta förorten. I nyhetsrapporteringen i teve återkommer dessa olika 
element  som bildsekvenser.  De betecknande symbolerna  avlöser  varandra 
och de diskursiva elementen sammanfogas. 

Genom historien har olika element använts för att signalera anti-urbana 
åsikter. Förorten har kritiken och undantaget inbyggt i sin etymologi. Som 
för-ort  betraktas  den  sällan  som en  del  av  staden.  Det  franska  ordet  för 
förort,  banlieue, betyder  gränsområde, utkant. Men utöver den territoriella 
beteckningen finns i  ordets första  del  kopplingar  till  dagens förståelse  av 
förorten. Stefan Jonsson skriver:

Bann? Från början var det helt enkelt ett påbud eller förbud som utfärdades 
av en myndighet eller en härskare. Senare kom bann även att beteckna själva 
straffet som drabbade den som bröt förbudet. I Frankrike bestod le ban i att 
förbrytaren gjordes fredlös (DN 051112).

När människorna i den  Invandrartäta förorten är gjorda till de Andra löper 
utsagor  om  anonymitet  in  och  länkas  till  de  associationer  vi  gör  kring 
arkitekturen.  En kall  och rå  arkitektur  utan  ”naturliga”  mötesplatser  åter-
kopplas  till  anonyma  främmande  (bannade)  människor.  Ett  symbolsystem 
som är uppbyggt kring likhet och olikhet skapas. Arkitekturens rätvinkliga 
rationella  formspråk  bryter  antingen  av  mot  det  asymmetriska  i  det 
mångkulturella eller  också sammanvävs  olikheterna så att  den annorlunda 
Andra  och  den  omänskliga  arkitekturen  tillsammans  får  representera  det 
anonyma och det okända. Som åskådare tillåts vi både bli förförda och för-
banna såväl arkitektur som människornas tillskrivna kulturer. Det är snyggt 
på bild och spännande i text, att betrakta och överblicka. Som husfasaderna 
avbildas skildras också människorna. De Andra görs till ytor. En krönikörs 
personliga reflektion illustrerar det dubbla förhållandet till den Andra.
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/…/  Muntlig  dikt  existerar  aldrig  som  fixerad  text.  Den  känns  igen  på 
stereotypa  formler  som  sångaren  improviserar  utifrån  –  den  snabbfotade 
hjälten Akilles hos Homeros eller kappan så blå i våra folkvisor. /…/ Det är 
en teknik som tar tid att lära sig. Den försvinner när samhället alfabetiseras. 
För att  bli  riktigt  skicklig  bör man vara  analfabet.  Vilket  möjligen är  lite 
skrämmande med tanke på att vi fått en modern släkting mitt ibland oss. Å 
andra sidan är det givetvis oerhört fascinerande. Samma sak har hänt gång på 
gång i  högkulturernas  utmarker.  /…/  Nu  tror  jag  väl  knappast  att  svensk 
rapping är inledningen till en ny litterär tradition på Rinkebysvenska eller att 
Ayos texter kommer att studeras av framtida filologer som mönster för hur 
det nya språket ska skrivas. Än mindre är det önskvärt med ett sånt traditions-
brott. Men utöver de historiskt märkliga parallellerna och rent litterära nöjet 
bör vi  vara tacksamma för att  den här sortens språkbruk bevaras och blir 
möjligt att använda (Finanstidningen 000216).

Musiken blir  i  citatet  ovan en del  av det  primitiva.  I  det  som skribenten 
utmålar som en utmark kan det Vi som beskrivs projicera och förlägga sina 
fantasier. Det är också där som hyllningen av den Andra äger rum, när hon 
befinner sig på en plats som av betraktaren definieras som primitiv.  I  ett 
socialt rum som givits karaktären av att vara annorlunda, utanför och främ-
mande  blir  det  möjligt  att  tillskriva  det  exotiska  estetiska  kvaliteter  (jfr 
Ristilammi 1998). Kvaliteter som Vi som är utanför kan beskåda och lyssna 
till, som ett nöje. Samtidigt är det farligt och hotfullt att något existerar som 
Vi inte har riktig inblick i eller överblick över. När uppmärksamheten vilar 
på utanförskapet är individens redskap just  utanförskapets olika attribut.  I 
tidningarnas  recensioner  av  förortsuttryck  så  kommer  trovärdigheten  att 
hämtas från Hip-Hop-gruppens eller poetens sätt att skildra ett mytologiserat 
utanförskap. Det är ett tacksamt och enkelt sätt för medierna att reproducera 
utanförskapets bilder men utesluter helt  ironin eller det överdramatiserade 
och därmed också de former av motstånd som kan utläsas i  de svar som 
kommer av det stereotypa tilltalet. Dessa exotiserande skildringar hemsöker 
läserfarenheten med känslor av att  det är en annan berättelse än den som 
vanligtvis berättas, det är något Annat. Det är som om journalisten beskriver 
ett särdrag som kan hänvisas till naturen, eller för att göra kopplingen till den 
postkoloniala teorin, det ociviliserade.

/…/ På läktaren där vi står är det papporna som hörs och väsnas. Lille Johan 
smyger sig upp mellan publikleden, formar händerna till en tratt och viskar 
flinande  »domarjävel«.  Han  imiterar  de  vuxna.  Här  på  de  invandrartäta 
läktarraderna  är  det  familjefäderna  som  skriker  ut  sina  aggressioner. 
Tonåringarna står i större klungor några avsatser ner och för reflexmässigt 
små tunna och smala nötter till munnen; utvunna ur melon, sedan stekta och 
saltade.  Pojkarna  är  lugna och beskedliga och utgör en skarp  kontrast  till 
jämngamla anhängare i Stockholmslagen Djurgården,  Hammarby och AIK 
vars hela existens nuförtiden verkar gå ut på att hata. Flickorna står bredvid, 
är tunt klädda och verkar alltid ha ett leende till övers. /…/ (SvD 970601).
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Det som gjorde att läsningen stannade upp när jag läste artikeln ovan var 
ordet  utvunna, men jag kunde inte gå vidare i analysen. Sedan provade jag 
att, som Ylva Brune gjort, översätta texten (jfr Brune 1998). Alltså att byta ut 
de  ord  som  pekar  mot  det  avvikande  och  ersätta  dem  med  de  tysta 
förutsättningar som ligger till grund för journalistens berättelse. Hela texten 
faller isär och existensvillkoren eller textens logik synliggörs.

Här på de svensktäta [Den distinktionen är inte nödvändig när det  Svenska 
avses]  läktarraderna  är  det  papporna  som  skriker  ut  sina  aggressioner. 
Tonåringarna  står  i  grupper  några  avsatser  ner  och  äter  chips [eller  mer 
utförligt:  och  för  reflexmässigt  små  tunna  och  runda  potatisskivor  till 
munnen, utvunna ur potatis, sedan friterade och saltade].

Med översättningen  blir  originalet  tydligt.  De invandrargjorda  männen  är 
inte  endast  pappor utan även familjefäder.  Man står  i  klungor  istället  för 
grupper. Ätandet och vad man äter detaljstuderas. Det är något primitivt som 
skildras  i  tidningsreportaget.  Det  primitiva  ligger  i  själva  görandet,  de 
beskrivna känslostämningarna och vad de Andra utstrålar. Triviala vanor blir 
mystiska, lite märkliga och exotiseras. I dessa skildringar upprepas det sär-
egna i  betraktarens föreställningar om kulturen mer eller  mindre uttalat.  I 
sista  meningen,  där  flickorna  omtalas,  är  perspektivet  det  omvända.  Till 
journalistens glädje ler de, och den tunna klädseln? Vad betyder den i det här 
sammanhanget när den exotiserande olikheten är den avgörande tematiken? 
Om man följer det dikotoma förhållandet som ligger till  grund för berätt-
andet  kan  journalistens  blick  på  flickorna  bli  till  en  förvåning  över  den 
normalitet  de  uppvisar  och  därmed  kontrast  till  de  övriga  på  läktaren. 
Flickorna som med sina leenden och sin tunna klädsel omgärdas av andra 
konnotationer i förhållande till slöjbeklädda och isolerade Invandrarkvinnor. 
Det är fortfarande en tydlig könsbestämning där flickornas leenden är det 
som uppmärksammas av journalistens blick.

En obetydlig detalj i en representation kan få ett helt sceneri att framstå 
som äkta och trovärdigt. En representationsteknik som enligt Roland Barthes 
skapar verklighetseffekter. Ett realistiskt förhållningssätt till bilden tvingar 
till en exakt avbildning, men det finns inget som säger att bilden kommer att 
uppfattas  som verklig  för  det.  Men  en  trivial  detalj  i  en  bild  eller  i  en 
berättelse kan väcka en verklighetsupplevelse genom sin obetydlighet (Crary 
2002:21). Även Susan Sontag diskuterar detta när hon jämför bilden med 
trovärdigheten i ett dokument.

Fotografier och citat uppfattas som bitar av verkligheten och förefaller därför 
mer autentiska än utförliga litterära skildringar (Sontag 2001:83).

Det  citat  eller  verklighetsutsnitt  som texten  framställde  i  citatet  ovan var 
ordet utvunna. En detalj som bar fram sceneriet men även den triviala detalj 
som gjorde att sceneriet föll isär.
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Stereotypen: fantasi och tomhet
Så sammanvävda är de två begreppen Invandraren och Förorten att utsagan 
om Förorten  framställer  Invandraren.  Det  motsatta  förhållandet  är  också 
giltigt, att beskrivningar av Invandraren framställer Förorten. Hur ska det gå 
att analysera? Jag har sökt mig till begrepp som fantasi, hemsökeri, tomhet 
och blinda fläckar för att försöka få syn på den tematik som alltid finns där 
men på något sätt undandrar sig en analys. Jag har sökt de artikulationer, i 
texter och bilder, som så att säga hemsöks av en närvarande tomhet, själva 
närvaron av något  inte  blir den röda tråd som får bilden eller texten att bli 
begriplig. Gordon skriver:

If you are looking for the blind field, you first have to make your way to it, 
open to its particular mode of address. If you are not looking for it, it can take 
you to it without your permission (Gordon 1997:107).

Gordon  föreslår  en  läsning  som  kan  diskutera  dessa  tillsynes  tomma 
områden. Det betyder att jag tillämpat en viss läsning och en viss blick. Det 
blinda fältet motsvarar också en definition av det som karaktäriserar stereo-
typer.  Stereotyper  döljer  och  gömmer  genom  att  de  lyckas  ta  sig  förbi 
medvetandet  utan  att  bli  ifrågasatta.  För  att  synliggöra  dem behövs,  som 
Gordon skriver, en viss läsning. Men det är inte endast synliggörandet som 
krävs.  Det  anmärkningsvärda  i  stereotypers  verkningar  är  att  det  som är 
synligt och uppmärksammat kan fortsätta framställa att sig som oproblem-
atiskt  och obetvivlat.  Porträtten av den  Invandrartäta förorten i  massmed-
ierna har en igenkännbar metaforik.

Termerna invandrare och förort uppfyller  stereotypens kännetecken. De 
ska i någon mening tala om det faktiska, men de klarar inte av en närmare 
belysning  utan  att  falla  isär.  Det  är  triviala  påpekanden men  belyser  hur 
kategorin  Invandrare är en konstruktion, en tom kategori, en stereotyp och 
som sådan är det tomheten man möter i analysen av begreppet. Invandraren 
är i denotativ betydelse en sedan länge övergiven utgångspunkt såväl i sven-
ska medier som i samhället i stort (Molina & Tesfahuney 1994, Brune 2004). 
Invandrarstereotypen används för att gestalta samhällsproblem, tidigare mest 
utifrån föreställningen att Invandraren varit  en man men idag kontrasteras 
den bilden av Invandrarkvinnan (Brune 2005, de los Reyes 2005).

Den praktik som finns kring mediabildernas och texternas publicering av 
den  Invandrartäta  förorten överensstämmer  på  flera  punkter  med  Walter 
Lippmans  definition  av  vad  en  stereotyp  är.  I  Public  Opinion (Lippman 
1922)  beskrivs,  enligt  Daniel  Boorstin,  stereotypen  som en förenkling av 
något för att det ska vara möjligt att organisera världen. Stereotypens funk-
tion hos Lippman var att den fyllde ett behov men att förklara stereotypen 
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med behov bidrar till att legitimera den. Stereotypen begränsar och krymper 
men inte på grund av behov utan för att den är en aktiv del i kampen om 
definitioner. Vad Lippman inte gjorde var att ta hänsyn till de ideologiska 
aspekterna  av  stereotypen  (Boorstin  1968:38-39).  Senare  har  stereotyper 
analyserats i relation till begreppet makt och därmed har diskussionen istället 
rört  de  gränser  som  artikuleras  och  befästs  genom  stereotypen  (Brune 
2004:47, hänvisar till Hall 1997:258). I sammanhanget blir det också viktigt 
att skilja på begreppen kategori och stereotyp. Enligt Pickering är skillnaden 
att  stereotypen undergräver  och förnekar förändringspotentialen  som ändå 
finns i kategoriseringar. Även om båda tränger sig på genom viljan till ord-
ning så är den avgörande skillnaden att stereotyper upprätthåller de makt-
strukturer  som de  bärs  fram av  (Pickering  2001:3).  I  Homi  K.  Bhabhas 
analys av koloniala tillskrivningar, där berättandet om den Andra är centralt, 
är stereotypen en aktiv maktstrategi som alltid är medveten och som ”oroligt 
upprepas”. Det är inte de goda eller dåliga sidorna av stereotypen som ska 
analyseras  utan  de  subjektiveringsprocesser  som koloniala  diskurser  pro-
ducerar, menar Bhabha (Bhabha 1994:66-67).

It is recognizably true that the chain of stereotypical signification is curiously 
mixed  and  split,  polymorphous  and  perverse,  an  articulation  of  multiple 
belief. The black is both savage (cannibal)  and yet  the most obedient and 
dignified of servants (the bearer of food); he is the embodiment of rampant 
sexuality and yet innocent as a child; he is mystical, primitive simple-minded 
and yet the most worldly and accomplished liar, and manipulator of social 
forces. In each case what is being dramatized is a separation – between races, 
cultures, histories,  within histories – a separation between  before and  after 
that  repeats  obsessively  the  mythical  moment  or  disjunction  (Bhabha 
1994:82). 

Stereotypen är ett inneslutet (och uteslutet) fält som inte i första hand handlar 
om egenskaper utan om skillnad. Stereotypen kan sammanfogas med Žižeks 
definition av fantasin som socialt verksam. Fantasin strukturerar och fram-
ställer den Andra som olik, som skillnad. Fantasin och stereotypen ska inte 
förstås som synonyma utan skiljs åt genom att fantasin är det som aktiverar 
stereotypen. Mladen Dolar skriver med anledning av fantasin:

There is a strange loop, a circularity of fantasy: it itself fills the lack which it 
itself opens up and perpetuates. It opens it by filling it, and can fill it only by 
constantly evoking it (Dolar 1998:xxii).

I  den  meningen  visar  både  stereotypen  och  fantasin  upp  liknande  drag. 
Gemensamt för de båda begreppen är att de inte kan användas som verktyg 
för att studera den Andra. Men däremot kan de användas för att uppmärk-
samma produktionen av stereotyper förbundna med de fantasier som kretsar 
kring och förläggs till den Andra.
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De massmedierade budskapen från förorterna blir synliga om vi ser in i 
tidningarnas bildarkiv. Där ligger fotografernas bilder sorterade efter förort-
ens namn, publiceringsdatum och ibland också ett nyckelord som arkitektur 
eller  centrum. Rinkebymappen innehåller massor av bilder medan mappen 
som  innehåller  bilder  på  den  näraliggande  förorten  Hjulsta  är  betydligt 
tunnare.  Många  av  bilderna  är  publicerade  flera  gånger  under  förortens 
historia. Datumen som är stämplade på baksidan vittnar om i vilken utsträck-
ning en bild är eller varit representativ i medierna. Några bilder är fulla med 
datumstämplar.  En fasad,  en  öde  parkeringsplats,  en  flygbild,  eller  några 
skolbarn har  fått  till  uppgift  att  illustrera  och representera  journalisternas 
beskrivningar av Rinkeby många gånger under årtiondena.

Bild 3. Datumanteckningarna visar hur många gånger bilden publicerats i DN och 
Expressen. När arkivet digitaliserades i mitten av 90-talet slutade arkivet sannolikt  
med dessa noteringar. Den påklistrade bildtexten lyder: ”Barn i höghus har färre  
lekkamrater än barn i låghus. Kontaktlöshet och isolering möter barnet mellan hög-
husens väggar. Ju färre kamrater, desto senare utveckling, visar en undersökning”. 
Foto: Urban Ericsson.

Repriseringen av bilder är ett sätt att beskriva hur fantasiramen konstrueras 
med stereotypa avbildningar och skildringar, men det finns också en upp-
märksamhetsteknik  involverad  i  fantasiramen.  Genom  att  beskära  bilden 
anger tidningen vad artikeln är tänkt att uppmärksamma. Samtidigt produ-
ceras de gränser som kommer att avgöra vad som är viktigt, relevant och har 
ett  värde  (Hall  1999:231).  Sådant  som sorteras  bort  och placeras  utanför 
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fokus är den blåa himlen, de lekande barnen, den felaktiga hudfärgen och de 
omgivningar som skulle kunna göra bilden mångtydig.  På samma sätt kan 
man betrakta de texter som dagspressen publicerar. För när man angett och 
valt fokus eller ett betydelsecentrum så har man även uteslutit andra möjliga 
centrum, eller åtminstone placerat dem i en periferi. 

Den dubbla tomheten

Ett  fotografi  är  både  en  sken-närvaro  och  ett  tecken  på  frånvaro  (Sontag 
2001:25).

I mediernas bildarkiv av miljonprogrammets förorter berättas platserna ofta 
genom flygfoton och stadsplanerarnas  kartor.  Det  är  representationer  som 
ger överblick och läsbarhet samtidigt som bilderna beskurit förortens olika 
rumsliga  praktiker.  Till  de  överblickande  representationerna  fogas  de 
beskrivningar som syftar till närhetskänslor. De beskrivande framställning-
arna framkallar en avlägsen närhet eller en anonym intimitet där betraktaren 
alltid är anonym och den/det som betraktas skildras på ett sätt som verkar 
närgånget. Men genom det stereotypa tilltalet upprätthålls avstånden mellan 
Vi  och  Dem,  betraktaren  och  den  som  betraktas.  På  samma  sätt  som 
fotografernas bilder beskärs kan man säga att journalistens text är beskuren 
och anlägger sitt fokus, sin blick, kring föreställningar om olikhet, farlighet 
och hot.  Inblicken är bara skenbar eftersom effekterna av insynen hos de 
Andra  blir  att  de  görs  än  mer  främmande,  vilket  bara  motiverar  nästa 
reportage (jfr Dolars citat ovan). I samma process som den Andra ska ringas 
in och beskrivas för att göras känd blir hon i grunden särskild och avskild 
(Ericsson m.fl. 2002).

De typer  av tomhet som jag ska använda mig av för  att  beskriva  hur 
Förorten och Invandraren sammanvävs kan sorteras in under två olika betyd-
elser. Den första handlar om det som blir beskuret i berättandet och i bilder-
na och texterna, element som aldrig eller sällan återfinns i berättandet om 
den Invandrartäta förorten. Föreställningar om vad som måste försvinna för 
att budskapet ska gå fram. Tydligast  åskådliggörs det i äldre bildarkiv där 
den  röda  tuschpennan  har  angett  vad  som  ska  klippas  bort  från  bilden. 
Beskärningslinjerna visar var fokus för bilden är placerade och samtidigt den 
specifika  uppmärksamhet  som medierna  tillhandahåller  betraktaren.  De är 
inte alltid dramatiska eller spektakulära utan små korrektioner för seendet. 

Först har fotografen valt ut ett motiv och en position som uppfyller  de 
syften som ska förverkligas genom bilden. I en senare fas redigeras bilden 
och beskärs från föreställda oväsentligheter. Bildens original är en bestäm-
ning  sedan  sker  nästa  fastställande  genom att  bilden  beskärs.  Att  bilden 
beskärs  kan  bero  på  tekniska  detaljer,  som  att  den  måste  passas  in  på 
tidningssidan, men det är inte den typen av frågor som intresserar mig utan 
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hur fokus och uppmärksamhet riktas mot särskilda områden i bilden. För att 
studera effekten av vad en bildpraktik blir behövs inte några tekniska reserv-
ationer tas. Både fotografens bild och den beskurna bilden är artikulationer 
som sorteras bort som oväsentligheter. Men dessa störande detaljer som av 
olika anledningar inte platsar i bilden har först utsatts för en kritisk blick. 
Läsaren måste göras uppmärksam på att det är en Invandrartät förort som är i 
fokus. Beskärningstekniken är en viktig del i detta uppmärksamhetsarbete.

Bild  4.  Ursprungsbilden  ovan,  tagen  av  fotograf  
Lars Epstein,  användes i  ett  reportage om skilda  
elpriser mellan hyresgästerna i de båda husen (DN 
891115),  men  beskuren  har  bilden  till  höger  
använts vid ett flertal tillfällen (Expressen 901220, 
DN 910604, Expressen 930523, Expressen 950207, 
DN 951029).  Här  syns  tydligt  hur  uppmärk-
samheten riktas mot vertikala linjer, betongen och 
fasaden. 

Bild  5.  Bilden  till  höger,  är  beskuren  efter  
anvisningarna  i  bild  4.  Den  publicerade  bilden  
urskiljer sig från den stora mängden av fasadbilder  
i  arkiven  genom  att  himlen  inte  beskurits. Foto: 
Urban Ericsson.
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Den andra typen av tomhet produceras i bilden eller texten (för beskärnings-
tekniken  är  giltig  också  för  texten),  som  den  publiceras,  och  vad  den 
uppmärksammar. Den beskurna bilden är en bestämning av en stämning eller 
karaktäristik som förknippas med det avbildade eller berättade.

En pressbild från Expressen (001025) är en av de bilder som förföljt mig 
genom sitt sätt att tala till mig genom tomhet. Där finns ingenting och ändå 
är det ur den tomheten som stereotyperna som förläggs till förorten visua-
liseras i ett koncentrat. Bildtexten upplyser betraktaren om att bilden är tagen 
i Rinkeby. Tre poliser finns i bilden. En av dem pratar i mobiltelefon och 
hukar sig ned. Det är mörkt men kamerablixten ger tillräckligt med ljus för 
att lysa upp polisens blå-vita avspärrningstejp. Det är bakom tejpen, i den 
tomhet  som läsaren  finner  där,  som fantasierna  kan  få  sin  näring.  I  av-
spärrningen som inhägnar ett område, ett tomt fält, fyllt av indicier. Bilden 
är stereotyp i sitt sätt att avbilda  Förorten, strax efter ett brott. Först riktas 
uppmärksamheten  mot  avspärrningstapen  och  polisens  reflexer  som 
reflekteras med hjälp av kamerablixten. Efter ytterligare tittande hamnar all 
uppmärksamhet  i  mörkret  bakom  avspärrningen,  i  det  svarta  fältet  av 
ingenting. Framställningen uppmärksammar mörkret och de stämningslägen 
som mörkret frammanar, när det är förlagt till den Invandrartäta förorten.

Den yttersta visdomen i den fotografiska bilden är att den säger: ”Detta är 
ytan.  Tänk nu efter – eller snarare känn, upplev intuitivt  – vad som finns 
under  den,  hurudan  verkligheten  måste  vara  om  den  ser  ut  så  här.” 
Fotografier  som  inte  själva  kan  förklara  något  inbjuder  oavlåtligen  till 
deduktion, spekulation och fantasier (Sontag 2001:32).

Ett  innehåll  som  betraktas  som  tomt  producerar  meningsfull  blindhet, 
fantasier och riskerar ta sig förbi oreflekterat. Det finns en tvingande aspekt i 
det tomma fältet; Gordon skriver, att om man inte aktivt söker det kan det 
hemsöka en på andra vägar  och utan reflektion.  Att  "vara"  Svensk är  en 
sällan omtalad kategori  men,  som trots det,  verkar i bakgrunden till  varje 
utsaga  om  Invandraren.  Den  här  aspekten  av  tomrummet  som menings-
skapare ger utrymme att  analysera  stereotyper.  De kännetecknas av att  de 
alltid är kända, medvetna men samtidigt  behöver upprepas, men inte nöd-
vändigtvis genom det uttalade. Mekkonen Tesfahuney skriver om Vithet och 
hur det tillsynes färglösa egentligen har dubbla betydelser trots att det oftast 
undantas analysen.

Det är denna märkliga spökliga egenskap att vara synligt (o)synliggjord, på 
samma gång tom och berövad all färg samtidigt full av mening och alltings 
färg, som mättar Vithet med respektfylld fruktan och skräckinjagande makt 
(Sheshadri-Crooks 2000:58). Vithet är en ”Master signifier” som möjliggör 
och etablerar skillnad, men som också spöklikt exkluderas från ”the play of 
signification  it  supports”  och  därför  ”discloses  itself  as  something  in-
assimilable to the very system it causes and upholds” (Tesfahuney 2005:211).
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Den tysta förutsättningen för  Invandraren är  föreställningen om det nation-
ella, det Svenska (jfr Bhabha 1994:66). Stereotyperna passerar förbi om man 
inte är vaksam. De är alltid där i vardagen, görs verksamma och används.

The paradoxical features of stereotyping are the visible traces of the condition 
of  dilemma it  has  attempted to  make invisible,  and this  condition  always 
connects  back  to  the  ways  in  which  order  and  power  interact  (Pickering 
2001:4).

Stereotyperna  om  Invandraren  och  Förorten  ger  platsen  och  individen 
särskilda attribut, en igenkännbar karaktäristik som framställer det utrymme 
som jag benämner fantasiram. Jag vill koppla fantasiramen till definitionen 
av stereotypen. Avsikten är att öppna för en analys som som kan användas 
för att förstå hur en karaktär ”blir till” genom massmediernas aktiva val av 
uppmärksamheter kontra det som beskärs. Att träda fram inom ramen för den 
stereotyp som individen ges tillträde till  ger komplexa ställningstaganden. 
Vad ställer det för krav på individen och vilka överväganden måste hon ta 
hänsyn till? Att uppträda inom ramen för en stereotyp ger en slags anonym-
itet. Tänker man på agerandet som rollbaserat kan stereotypen fungera som 
en mask för individen.3 Mot den specifika spöklikhet som produceras i text 
och bild om Förorten och Invandraren måste ett antal individer förhålla sig. 
Ett  framställningsrum  skapas  och  de  avbildade  svarar  på  vad  som  kan 
betraktas som  icke-frågor som hela tiden måste tas i beaktande för att de 
utsätts för stereotypens uppmärksamhet redan i tilltalet. Alla dessa ord som 
svensk,  invandrare,  förort,  avlägsenhet,  närhet  och  autenticitet  bildar  en 
fantasiram.  Ibland  återfinns  orden  tillsammans  med  varandra,  i  samma 
artikel, och i andra stunder förefaller de vara dragna ifrån varandra. De ingår 
i  diskursen  om  den  Invandrartäta  förorten men  inget  ord  klarar  av  att 
genomlysas och analyseras utan att det faller sönder. Det anmärkningsvärda i 
stereotypers verkningar är att det som är synligt och uppmärksammat som en 
stereotyp  kan  fortsätta  framställas  och  aktiveras  trots  medvetenheten  om 
deras bristande förmåga att förklara och beskriva. Allt faller i själva verket i 
bitar när man ser vilket icke-värde begreppen har, samtidigt  som de är så 
bemängda med frågor om makt.

Jag har alltså tillämpat en viss läsning och en viss blick inte för att söka 
någon hemlighet utan för att pröva att öppna upp för textens förutsättningar 
och effekter.  Jacques Derrida använder begreppet  Hauntology för den de-
konstruktionsprocess som det innebär att aktivt söka efter och underminera 
textens förutsättningar (Davis 2005).

Conversing with spectres is not undertaken in the expectation that they will 
reveal some secret, shameful or otherwise. Rather, it may open us up to the 
experience of secrecy as such: an essential unknowing which underlies and 

3Resonemanget utvecklas i avsnittet Namngivning och masker, kap. IV. 
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may undermine what we think we know (Davis 2005:377).

Den blinda ytan motsvarar en definition av det karaktäristiska i stereotypen, 
det som hemsöker den. En definition som understryker att det är en (spöklik) 
tomhet fylld med mening. Spök- eller gengångarlik i det avseendet att det 
som inte finns ändå är där, precis som det som går igen och återminns. Det 
Vi inte tror på finns ändå där, som spöken. Stereotyper döljer och gömmer 
genom att de lyckas ta sig förbi medvetandet utan att bli ifrågasatta.

Beskuren 
Genom  Förortens  historia  har  det  med  jämna  mellanrum  kommit 
reportageserier  som  ger  löften  om  att  nu,  den  här gången,  ska  vi  titta 
närmare på livet i förorten. Den här gången ska vi (läsarna) få reda på vad 
som verkligen sker där ute. 

Den  26  december  1989  och  nio  dagar  framåt  publicerar  tidningen 
Aftonbladet en  reportageserie  om  Rinkeby  som  innehåller  alla  de 
ingredienser som krävs för att skapa det redan då kännetecknande förorts-
sceneriet.  Artikelserien  i  Aftonbladet om  Rinkeby  illustrerar  med  vilken 
effektivitet  som ett  annorlunda landskap skildras och reproduceras genom 
berättandet.  ”Kunskapen”  om Rinkeby  som en  problemfylld  förort  finns 
redan, annars skulle inte tidningen annonsera serien som dokument utan som 
nyhet.  Dokumentet  antyder  ett mycket  fastare och stabilare förhållande än 
om det vore nyheter som skulle återges. Det är nio dokument som ska av-
spegla livet i Rinkeby och avtäcka fördomarna om platsen. Chefredaktören 
inleder reportageserien med rubriken ”Om jag säger Rinkeby. Vad tänker du 
då på?” Det är formulerat som en fråga men läsaren hinner inte fundera på 
den innan svaret ges. 

Då tänker du på våld och värstingar och du tänker nog en och annan tanke 
som du inte vill säga högt. /…/
Vad är sant och vad är falskt?
Aftonbladet sände dit tre reportrar och en fotograf. De kom inte hem efter två 
timmar. De stannade i tre veckor. De träffade värstingen som var barnsoldat i 
Beirut; de åkte piketbil med polisen på jakt efter våldet; de letade sig ner i en 
källare och fann hundratals knäfallande män vända mot Mekka. De sökte upp 
kvinnorna: två minuter över fyra en morgon mötte de Rinkebys galna mödrar 
och till sist fann de invandrarkvinnorna, de skygga, kuvade kvinnorna i 
männens Rinkeby (Aftonbladet 891226).

Ingressen fungerar som en slags sammanfattning och koncentrat till artikeln, 
i  det  här  fallet  reportageserien.  Inte  sällan  är  det  här  som det  mest  upp-
seendeväckande presenteras för att  sedan dyka upp senare i artikeln igen. 
Man kan säga att ingresserna fungerar som en iscensättning för läsaren. På 
några rader gäller det att fånga läsarens intresse och ge förutsättningarna för 
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dramat. Man sätter ramarna eller inreder scenen och till det har journalisten 
en  bestämd  repertoar  av  verktyg.  Verktygen  består  i  den  mytologi  som 
skapats  kring  Rinkeby.  Det  farliga,  mystiska,  hotfulla,  aggressiva och 
manliga är  signifikanter,  eller  markörer,  för  den  ena  metaforiken.  Signi-
fikanterna  för  den  andra  mytologin,  som  är  svårare  att  komma  åt  och 
avgränsa, handlar mer om känslan, engagemanget, mångkulturen och offren. 
Inga av dessa andra signifikanter verkar passa särskilt  bra in i en ingress, 
förutom offret. Den andra tematiken vävs in texterna som motbilder till de 
omgivande hoten. Den dubbla tematiken är genomgående i reportageserien 
och blandas i samma artikel. Den första kategorin av karaktäriserande ord 
som återfinns i ingresserna återkopplar till bilderna. Dessa betecknande eller 
utmärkande ord ingår och omgärdas av betydelser  i en gemensam tematik 
och får sin betydelse i relation till varandra. Orden blir centrala i fantasin om 
det  Invandrartäta.  De är  byggstenarna  i  den kategori  där  de/det  Andra är 
placerade  och  bildar  en  semantisk  täthet (Winter-Jørgensen  &  Philips 
2000:171, hänvisar till  Hastrup 1992:38). Den andra tematiken tillhör den 
påstådda ambitionen att avtäcka fördomarna om Rinkeby.

Nedan följer en analys utifrån några av artiklarna och speciellt ingresserna 
som publicerades i Aftonbladet under perioden 891226 och 900104.

891226
[Namn] är svartskalle.
Turk
Han bor i Rinkeby, Sveriges mest kända förort. När du vänder blad stirrar han 
dig rakt i ansiktet. Han ser ganska stöddig ut. /…/ 

Bild 6. Pressbilden är tagen 
av Lars Rosengren (Afton-
bladets bildarkiv/Rinkeby).  
Beskärningslinjerna på bild-
en är markerade med vita lin-
jer, istället för originalets  
röda färg, för att bli tillräck-
ligt tydliga.  
Uppmärksamhetstekniker 
handlar inte bara om att  
skapa fokus utan också om 
beskärningar. Foto: Urban 
Ericsson. 

40



Med  solglasögon  och  en  min  som  utstrålar  överlägsenhet  (eller  är  det 
ointresse?) ser han ned på läsaren. Kameravinkeln och artikelingressen låter 
läsaren  förstå  uttrycket  som  hotfullt.  Den  turkiska  flaggan  är  placerad 
framför honom på bordet. Det är en närbild tagen underifrån som svårligen 
låter sig tolkas som något annat än ett hot. Det är bara antydningar och som 
vanligt inget konkret men man måste fråga sig vilka komponenter som är 
med och ger läsaren verktygen att avkoda bilden. Uppfattningen om flaggan 
som en dominerande nationell symbol och att den inte är Svensk trots att 
Rinkeby ligger i Sverige ger signaler om hotet mot vår nation. Samtidigt ger 
det  en geografisk  identifikation  till  Rinkeby som ett  Icke-svenskt område 
som kan hänvisas till dikotomin här och där. Där ute i Rinkeby händer eller 
finns något  som inte rör mig (läsaren) och därför isolerat  och undantaget 
läsarens värld samtidigt som det är oroande, fascinerande och förfärande att 
det är så nära.

Bilder, som bild 6, redigeras för att passa berättandet. På arkivbilden står 
en svensk flagga bredvid den turkiska, beskärningslinjen skär mellan de båda 
flaggorna.  På den publicerade bilden har den svenska flaggan tagits  bort. 
Utan  den  avgränsande  linjen  som  utesluter  den  svenska  flaggan  skulle 
reportageserien tappa i trovärdighet, därför beskärs den. Trots sin frånvaro, 
eller  kanske  till  och  med  genom  sin  frånvaro,  hemsöker  den  beskurna 
flaggan läsaren av artikelserien som en känsla.  Som en motbild  som hela 
tiden är närvarande, genom sin frånvaro, och på det sättet är det tomheten av 
den  borttagna  flaggan  som  återverkar  i  texten.  Den  svenska  flaggan  är 
undantagen från det porträtt som ska förevisas och ges ingen plats i relation 
till den som avbildas. Reportaget syftar till att skapa avskildhet och skillnad. 
En plats där ”vanligt folk” inte vågar vara.

891227

Polispiketen från Stockholm rullar sakta in på torget. Ingen kliver ur. 
Poliserna är några av de få utifrån som vågar sig hit. För vanligt folk har hört 
så mycket hemskt:
”Rinkeby – invandrargettot där våld och värstingar härskar.”
Är det så? Här är vår rapport.
I tre veckor har vi bott här nu.
I denna förort, en mil norr om Stockholms city, där invandrare från 105 
nationaliteter trängs i gråa, fula höghus. 

Den hotfulla ingressen sammanförs  med bilden av skolbarn med rubriken 
”De sätter färg på Sverige”. Barnen från en skola i Rinkeby är fotograferade 
med flaggor i händerna. Den färg som avses kan hänvisa till de färgglada 
flaggorna  eller  till  hudfärgen.  Artikelserien  ges  inledningsvis  en  mång-
kulturell  prägel  och  man  vill  ge  en  annan  bild  av  Rinkeby än  den  som 
vanligtvis presenteras. Statistiken används för att visa att i Rinkeby är brotts-
ligheten lägre än i övriga Stockholm och att det bor få värstingar här, här 
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trivs man.  Bilderna visar växelvis det hotfulla och det främmande.  Det är 
bland annat  en gallerförsedd Vivo-butik och männen i  moskén med bild-
texten ”Utgång lyser en grön skylt – det enda svenska i källarutrymmet där 
moskén  är  inrymd  /…/”  Tillsammans  med  den  bilden  följer  utsagor  om 
”männens Rinkeby”  och den anonymiserande  effekten som bilden  skapar 
infogas i en rasifierande process. 

891228

[Namn] är 22 år. Han växte upp i den kristna byn Rawda i Libanon. Nu bor 
han  i  Rinkeby.  Fram  till  för  ett  par  år  sedan  var  han  en  av  Rinkebys 
värstingar. Han har varit med om slagsmål med knivar, kedjor och slagträn.

Utsagorna rör sig mellan olika stereotypa karaktäristiker. På ett övergripande 
plan utgör de Andra ett hot. Hotet skildras genom det som utifrån den Svens-
ka kontexten anses  främmande  och onormalt.  Religionen,  aggressiviteten, 
våldet och känslan av att de Andra bär på något dolt som Vi (den läsare som 
befinner  sig utanför)  inte  kan få  inblick i  ger  texten sin schablonmässiga 
karaktär av spänning och dramatik. Det är något helt olikt normen som skild-
ras.  Även  i  skildringarnas  detaljer  beskrivs  de  mekanismer  i  människors 
beteenden som signalerar olikhet.

Det var för jävligt, man kände sig som ett djur. Jag tänkte ofta att om jag var 
en människa skulle jag inte vara här, delta i det här.

Den före detta ”värstingen” som tidigare slagits och bråkat får berätta hur 
boxningen räddat hans liv, hur han nu kan avleda sin ilska i träningslokalen. 
Artikeln låter påskina att hans aggressivitet måste få sitt utlopp, på ett eller 
annat sätt komma ut. Men det framställs som om det inte är han själv som 
styr handlandet utan att det är omständigheterna som gör att han nu håller sig 
borta från gatuslagsmål.  Det  krävs en disciplinerande tränare för  att  sätta 
gränser. Idrotten framstår för  Invandrarpojkar från Förorten som en möjlig 
väg bort från den alternativa vägen som leder mot kriminalitet. Artiklar om 
boxningens  roll  i  förorten  är  många.  Boxningen  förväntas  motsvara  den 
unges  temperament  och  behov  av  att  neutralisera  uppdämda  känslor.  En 
annan idrott som betraktas som en väg till förändring och möjlig resa bort 
från den kriminella världen, men också bort från förorten, är fotbollen. Fot-
bollen framstår i det här berättandet som en demokratisk sport. Alla (pojkar) 
har samma chans (Fundberg 2003:57-58). 

På  nästa  sida  i  artikelserien  står  det  om mammorna  som patrullerar  i 
Rinkeby om nätterna för att hindra ungdomarna att bli värstingar. Framtiden 
för ungdomarna verkar vara förutbestämd om inte någon eller några finns 
där och anger vad som är rätt och fel, gott och ont, och leder in de unga på 
rätt väg. Vilket antyder att ungdomarna inte kan behärska sina känslor, som 
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på något sätt få sitt utlopp. Boxaren får bli bärare av en generell olikhet och 
beskriver den också själv. Som sådan blir han den Andre och en avvikelse 
från normen. Olikheten består i att han inte besitter samma ”naturliga” moral 
som  journalisten,  som  är  berättelsens  osynliga  subjekt,  samt  att  känslo-
impulserna har styrt honom. Han skrivs in ett skeende där han var på väg att 
bli  omänsklig om han inte  hade fångats in.  Den tysta  och underförstådda 
motsatsen till det okontrollerade vilda är det rationella och förnuftiga, vilket 
också anses  vara  framträdande mänskliga  (manliga) egenskaper.  Det  som 
beskrivs  är  en  avsaknad  av  det  vi  uppfattar  som delar  i  en  civilisation, 
utveckling och mänsklighet. Den vilda Andra måste tämjas och civiliseras 
genom att begränsas, tillrättavisas och undervisas.

891229

Det är måndag morgon. Studierektor [Namn] kommer till  jobbet och upp-
täcker hur hans skola slagits sönder och samman. För tredje gången på lika 
många veckor. Han plockar besviket upp några sönderrivna böcker och säger:
– Det pågår en kamp mellan det goda och det onda här i Rinkeby.

Talet om kampen mellan de goda och de onda krafterna kan överföras till 
hela artikelserien och den dubbla tematiken som jag presenterade tidigare. 
Artikelserien kretsar kring begreppsparet gott – ont, om kampen mellan de 
goda  och  de  onda  krafterna.  Det  goda  är  förutom de  utbildande  mång-
kulturella  institutionerna  också  de  representanter  som  engagerar  sig  i 
Rinkeby för att hålla de onda krafterna borta, alltså boxningstränare, rektorer 
och nattvandrande mammor. Effekten av beskrivningarna blir att dessa män-
niskor genom sina korrigeringar och tillrättavisningar är nödvändiga för att 
hålla  det  onda  borta.  De  främmandegörande  och  rasifierande  artiklarna, 
berättade av journalisterna, reflekterar upptäcktsresandes skildringar av det 
mystiskt okända. För i det främmande och outforskade finns möjligheten att 
både upptäcka och fantisera. Som varje outforskat område och fält måste det, 
med  det  modernas  logik,  koloniseras,  erövras,  civiliseras  och  slutligen 
försöka förstås. Det bestående intrycket av reportageserien är att Rinkeby är 
problematiskt och oroande. 

Genom att göra Förorten till det främmande och att invandrargöra subjek-
tet (en ständig främling) kan idén om det främmande få en fysisk avgränsad 
plats och omslutas och blir i den bemärkelsen belägrad.

Nationen gestaltar idén om sig själv genom att tala om platsen som det  
Andra och människorna som  de Andra. Med tiden behöver berättaren allt 
färre  symboler  för  att  utlösa  våra  (besökarens,  läsarens  eller  åskådarens) 
associationskedjor.  I  de  journalistiska  representationerna  av  det  exotiska 
och/eller hotfulla skapas den distanserade närheten där läsaren dras in i ett 
dramatiskt händelseförlopp. På samma sätt som fotografernas bilder beskärs 
kan man säga att journalistens text är beskuren och anlägger sitt centrum, sin 
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blick, kring föreställningar om olikhet, farlighet och hot. Inblicken är bara 
skenbar för effekterna av insynen hos de Andra blir att de görs än mer främ-
mande vilket bara motiverar nästa reportage. Så i samma process som den 
Andra ska  ringas  in  och beskrivas  för  att  göras  känd blir  hon i  grunden 
undantagen, särskild och avskild. 

960409 inleder Aftonbladet ett reportage om Rinkeby med följande rader:

I dag flyttar Aftonbladets kulturredaktion till Rinkeby, en invandrartät förort 
utanför Stockholm, för att bo och arbeta där i tre veckor. Vi är nog välkomna, 
precis som resten av Sverige - men inte villkorslöst.

Framställningen  uppvisar  likheter  och  återminner  den  tidigare  förlagan. 
Journalisterna ger legitimitet till sina skildringar genom sina förhållandevis 
långa vistelsetider i Rinkeby.  Återigen är det äventyrarens skildringar och 
möjligheter  till  upptäckter  och fantasier  som utlöses  av journalistens  för-
hållande till  det okända. Som varje outforskat  område måste det,  med en 
västerländsk  logik,  koloniseras,  erövras,  civiliseras  och  slutligen  försöka 
förstås.  Med dessa motiv för ögonen sker en legitimering av såväl veten-
skapliga som journalistiska texter om de Andra. På ett paradoxalt sätt måste 
det som utforskas också till vissa delar förbli eller fortsätta att framställas 
som outforskat för  annars kan inte  kartan med sina vita fläckar eller  den 
Andras föreställda egenskaper fortsätta vara det okända. Det  Vi  som före-
speglar en vilja till kunskap om den Andra kommer inte närmare de Andra 
utan distanserar sig ytterligare genom själva betraktandet.

Det krävs också att man besitter en hel del kulturförståelse och kan ta sig 
förbi  språkbarriärer  på  flera  plan.  Inte  minst  i  kontakten  med föräldrarna 
berättar [Namn]. Ibland när vi tar upp med föräldrar att deras barn inte sköter 
sig, säger de: Ni får slå dem. Vi försöker förklara att vi varken vill eller kan 
göra det.  Men det  är  det  språket  som vissa  elever är  vana vid.  Att  prata, 
resonera och argumentera sig fram till saker har ingen effekt på dem. Många 
är vana vid att gränser sitter i det yttre. De beter sig tills de känner rent fysiskt 
att de gjort fel, säger han (Nya Dagen 000418).

Förortsfaser

Under tidigt 1970-tal börjar den arbetslöse, invandraren, missbrukaren och 
bidragstagaren bli viktiga komponenter i massmediernas berättandetematik 
om förorten.  Roller  som till  största  delen  innehades  av män.  Berättandet 
informerade läsaren om ett samhälle som var på väg utför (jfr Zintchenko 
2003:180). I litteraturen blir förorten en ”avstjälpningsplats” för de sociala 
problem som de olika kategorierna antas medföra (jfr Forsman 1993:308). I 
pressen kallar man det istället ”förslumning” och att den hotar att breda ut 
sig  (Aftonbladet 730327–29).  I  den  retoriska  skildringen  av  de  nationellt 
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bevakade  förorterna  Rosengård,  Skärholmen  och  Tensta  är  maskinerna, 
byggmaterialet  och  det  ofärdiga  utbytt  mot  det  skräpiga  och  oordnade. 
Diskursen om förorten som en farlig miljö formerades under 1960- och 70-
talen men då handlade det främst om den fysiska omgivningen. 

I slutet av 1970-talet är det en annan farlighet som börjar bli förbunden 
med de människor som bor där och särskilt med ungdomarna. En farlighet 
som är sammankopplad med en inre miljö kopplad till moral konstrueras och 
en förortskaraktär  börjar  ta  form i  dagspressen.  Det  yttre  landskapet  med 
smuts och oordning transformeras  och blir  liktydig  med förortsinvånaren. 
Beskrivningarna av den omänskliga miljön möjliggjorde  skildringar av en 
social  terräng  som sammankopplade  element  från  människans  tillskrivna 
egenskaper och den miljö som förorten antogs representera (Ericsson m.fl. 
2002). 

Ristilammi  har  knutit  tre  identitetsfaser  till  förorten  som geografi  och 
föreställning. Den första fasens utmärkande drag var tanken på att en ”social 
förflyttning” skulle möjliggöras  genom en ”geografisk förflyttning”.  I den 
andra  fasen  kom  de  visioner  som  tidigare  förutsatts  finnas  inbäddade  i 
områdena att formuleras som förändringsprojekt. Ideella krafter och finan-
sierade projekt som syftade till att häva en identitet och en framtid som allt 
oftare målade upp negativa och mörka scenarier. I den tredje fasen, skriver 
Ristilammi,  ”/…/  är  olikheten  som  den  framstår  i  diskursen  en  etnisk  
annorlundahet. Det är  det svenska, i absolut mening, som kontrasteras mot 
Rosengårds nuvarande annorlundahet” (Ristilammi 1994:152). Fas två och 
tre överlappar varandra. Bestämda stråk och teman av berättelser leds genom 
tiden och rummet, löper genom olika diskurser och tar lite olika riktningar 
och ges skiftande betydelser. I förortsdiskursen kom den tidigare fasen att 
leva kvar i den ”nya” som ett tillägg. Det paradoxala sker, att samtidigt som 
diskursen  utökas  och  innehåller  fler  betydelsebärande  element  kommer 
diskursens tillslutning att dras åt allt hårdare. Med andra ord så utvidgas det 
diskursiva fält som omtalar Förorten, men effekterna av utvidgningen blir att 
tolkningsmöjligheterna begränsas. Det är i kraft  av denna logik som kon-
struktionen av det Andra sker.

Förortsinvånare har kommit att beskrivas med hjälp av, och i relation till, 
sin  fysiska  omgivning.  De arkitektoniska  symbolerna  har  använts  för  att 
beskriva  den  geografi  där  de  Andra  bor.  Sociologiska  och  geografiska 
(demografiska)  undersökningar  producerades  under  perioden  för  miljon-
programmets byggande och därefter. Det forskarna var intresserade av var 
hur  de  olika  rummen  utnyttjades,  i  vilken  mån  den fysiska  omgivningen 
präglade människor, hur den användes och om man kände trivsel i de nya 
miljöerna (se till exempel Hanssen 1978). Trivseln beräknades med variabler 
som  kontakter  med  grannar  eller  om  människor  var  aktiva  i  förenings-
verksamheter, men som blivit allt vanligare, också i en motsatt frågeställning 
där  ensamstående  föräldrar  (kvinnor)  och  antalet  socialbidragstagare  blev 
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indikatorer för vantrivsel och motiverade oro och bevakning (jfr Törnquist 
2001:30).  Vissa  livssituationer  har  kommit  att  sammanflätas  både  med 
föreställningen om ett gott boende och dess motsats. I boken  Människor i  
stan (Olausson 1970) intervjuas bland annat socialarbetare och psykologer 
om  relationen  mellan  boendemiljön  och  de  problem  som  vissa  boende-
kategorier  anses  uppleva.  De  grupper  som  identifieras  med  att  de  har 
svårigheter i den här miljön är invandrarfamiljer, småbarnsfamiljer, killar i  
förpuberteten,  ensamstående mammor och  tonårsfamiljer.  Den intervjuade 
kuratorn urskiljer de fem grupperna och det är inte många som hamnar utan-
för denna social-psykologiska ram. Miljön är inte determinerande men är en 
bidragande  och  utlösande  orsak  till  problemen.  Därför  söks  dåtidens  lös-
ningar  också  i  miljön,  av  "mentalhygieniska"  skäl  (Olausson  1970:11). 
Förortsarkitekturen har varit och är fortfarande central för tolkningarna av de 
händelser som utspelar sig i förortsmiljöer. Betongen och storskaligheten är 
framträdande symboler  i  berättandet  om det  anonyma  och  hårda  liv  som 
medierna anser att människorna utsätts för. Sannolikt är det därför som det 
ofta är barn som illustrerat  kontrasten till  detta  landskap. Barnet  som vid 
tiden för avbildandet kan framställas som omedvetet och oskyldigt offer i en 
brutal miljö (Ericsson m.fl. 2002:64). 

*

De massmediala  texterna och bilderna av Invandraren och Förorten säger 
mer  om teckenproducenten  än  om subjektet  eller  objektet  som beskrivs. 
Redan i angreppssättet finns en sanktionerad och legitimerad frågerepertoar. 
Ett varande som bekräftas genom att alltid uppmärksamma de detaljer i bio-
grafin som placerar den avbildade på en redan inredd scen av stereotyper. 
Invandrarmän, Invandrarkvinnor, Invandrartjejer  och  Invandrarkillar, runt 
de  olika  sammansättningarna  återfinns  berättelser  som  berör  frågor  om 
kultur, frihet – ofrihet (isolering), patriarkalt förtryck och brott representerat 
av  Invandrarmannen och  därmed  också  en  offer-tematik  kopplad  till 
Invandrarkvinnan (Brune 2004 & 2005). Tanken på ett  Då och ett  Nu är 
också ett återkommande tema. Då representeras av den kultur  Invandraren 
lämnat  och  Nuet  representeras  av  den  nationella  kontext  där  berättandet 
skrivs in. Samtidigt blir berättandet om den förtryckta invandrarkvinnan en 
berättelse om en kvinna som försöker lösgöra sig från kulturens låsningar, 
det Då (eller den kulturella avlägsenhet) som Invandrarmannen representerar 
(Brune 2004:217-218). 

Den  Invandrartäta  förorten gestaltas  i  dessa  representationer  av  det 
anonyma  subjektet,  avbildat  genom  snabba  ögonblicksbilder  eller  ”snap-
shots” som kan framställas som vardaglig verklighet, men samma bild tas, 
om och om igen. Motiven är de samma, ryggtavlor av unga kvinnor som drar 
barnvagnar  eller  miljöer  helt  befriade  från  människor,  äldre  män  på 
parkbänkar, torghandel eller betongfasader i bakgrunden. Den Invandrartäta 
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förorten i  teves nyhetsinslag  består  av parabolantenner  på husfasader  och 
bakhuvuden.  Det  är  ofta  ett  brott  som  ligger  bakom  att  medierna  alls 
uppmärksammar platsen. Ögonblicket är en frusen och komprimerad tid som 
varken kan säga något om vad som hände innan eller vad som kommer att 
hända  efteråt.  Det  får  betraktaren  ana  eller  tolka.  När  samma  ögonblick 
ständigt återges och repriseras bildas en tidlös, generell och alltid giltig bild 
av den anonyma  och främmande  Förorten. Ögonblicket  blir  en evighet.  I 
dessa bilder av arkitekturen ryms sällan några människor, påfallande ofta är 
det skymning eller bara någon gatlampa som lyser upp ett begränsat område. 
Det  är  tomma  miljöer.  I  de  fall  de  ändå  finns  där,  människorna,  är  de 
placerade  på  en  parkbänk,  som  om  de  bara  finns  där  för  att  visa  på 
storskaligheten i arkitekturen eller så avbildas hon när personen är på väg 
bort  från  kameran.  Det  gör  både  människan  och  platsen  anonym  i  för-
hållande till betraktaren.4

Massmedierna  behöver  inte  tala  om  Invandraren  längre  eftersom  den 
karaktär som är satt att gestalta Förorten redan är inplacerad i en särskild 
stereotyp  tematik  där  förortsmiljöer  har  en  framträdande  plats.  Ett  för-
hållande  som jag  utvecklar  mer  när  jag diskuterar  de  personligheter  som 
manas att representera och gestalta den Invandrarartäta förorten. Här vill jag 
understryka att själva undvikandet och utelämnandet av Invandraren i rela-
tion  till  Förorten  får  stereotypen  att  hemsöka  läsaren.  Det  var  det  som 
Aftonbladets  chefredaktör  utnyttjade  då  han  inledde  reportageserien  om 
Rinkeby med meningen ”Om jag säger Rinkeby. Vad tänker du då på?” och 
sedan fortsatte med: Då tänker du på våld och värstingar och du tänker nog 
en och annan tanke som du inte vill säga högt (Aftonbladet 891226). Det är 
ett  aktivt  undvikande och kringgående som säger något  utan att  säga (jfr 
Derrida 1989:2). Ett undvikande som framkallar den Invandrartäta förorten. 

4För  bilder  med  liknande  anslag  se  t.ex.  Jerker  Söderlind  &  Per  Skoglund,  Stockholms 
satelliter (2000). Här är det de estetiska ambitionerna som skapar samma effekt. 
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II
Nära–avlägsenhets–upplevelser
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I fantasiramen

– Can other people see it? asked Denver.

– Oh, yes. Oh, yes, yes, yes. Someday you be walking down the road and you 
hear something or see something going on. So clear. And you think it’s you 
thinking  it  up.  A  thought  picture.  But  no.  It’s  when  you  bump  into  a 
rememory that belongs to somebody else. Where I was before I came here, 
that place is real. It’s never going away. Even if the whole farm – every tree 
and grass blade of it dies. The picture is still there and what’s more, if you go 
there – you who never was there – if you go there and stand in the place 
where it was, it will happen again; it will be there for you, waiting for you 
(Morrison 1987:36-37 även i Gordon 1997:165).

Vissa händelser vägrar släppa taget. Länge kan de förefalla vara borta och 
glömda men så händer något och händelsen återkommer med nya frågor och 
minnet kastar en tillbaka till det förflutna. Nej, det är tvärtom. Det är det för-
flutna som kastar sig in i och hemsöker nuet.

I  relation  till  den  efterhängsenhet  som  bilder  och  berättelser  kan  ha 
kommer följande avsnitt att behandla två etnografiska sekvenser. Den första 
är ett samtal med Maya som bor i stadsdelen Gottsunda, Uppsala. Hon bor 
där sedan några år tillbaka, tillsammans med sin dotter. Den andra kretsar 
kring en förortspresentation i samma område. Genom dessa sekvenser dis-
kuteras förutsättningarna och villkoren för bilderna. Det är subjektiva upple-
velser  som  samtidigt  består  av  andras  föreställningar  och  medierade 
representationer av platsen. 

Bilder  får konsekvenser för hur vi kommer att uppleva, förstå och agera 
när vi sedan träder in i den verklighet som vi tidigare bara hört talas om. I 
det ögonblicket spelar det ingen roll om bilderna kan avfärdas som stereo-
typa eller vinklade. De tränger sig på vare sig vi vill eller inte. Effekterna av 
mediernas utsagor är inte bara retoriska. De ger upphov till  känslor,  före-
ställningar  och praktiker.  Det  är  diskurser  som verkar  som ”rememories” 
eller återminnen som inte är ens egna (Gordon 1997:166, se även Morrison 
1987). Tanken i det följande är att gå in i bilden som hemsöker betraktaren 
och  undersöka  villkoren  för  framställningarna.  Det  är  en  subjektiv  upp-
levelse  som  samtidigt  består  av  andras  föreställningar  och  medierade 
representationer av platsen.

Steve Sem-Sandberg återberättar en händelse som beskriver mötet med en 
bild, där bilden föregått erfarenheten och pekat ut förnimmelsens horisont. 
Hans vän har rest till Taiwan för att delta i en konferens och som en punkt på 
schemat ska deltagarna få besöka en taiwanesisk by.
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Där han gick omkring i det tropiska landskapet kom min vän att vederfaras en 
förlamande känsla av ångest. Känslan tycktes inte ha någon omedelbar orsak. 
Byn var fredlig, människorna leende och tillmötesgående. Först när han kom 
tillbaka till  hotellet begrep han var ångesten kom ifrån. Det tropiska land-
skapet,  byn,  människorna med sina asiatiska fysionomier,  hade omedvetet 
fått honom att associera till TV-reportagen från Vietnamkrigen (Sem-Sand-
berg 1990:17).

I diskussionen om representationer förutsätts ofta att det är en skillnad mel-
lan den verklighet som erfars i vardagen och den som återges i text och bild. 
Att bilden av något inte kan vara detsamma som vad den gör anspråk på att 
föreställa. Citatet ur Steve Sem-Sandbergs bok visar hur den skillnaden kan 
lösas upp och få effekter i det vardagliga livet. Som uttolkare av bilder och 
texter i olika medier  har varje läsare en tolkningsrepertoar som anger hur 
översättningen av representationerna låter sig göras. Inte sällan hänvisas det 
till  strukturella  och övergripande tankefigurer för att  beskriva hur makten 
fördelar ett orättvist handlingsutrymme till överordnande respektive under-
ordnande eller till ett subjekt respektive ett objekt. Men även på individnivå 
går det att analysera med vilken kraft som diskurser frammanar tankar som 
härrör ur fantasin om det Invandrartäta.

Fönsterseende

Jag var hemma hos Maya. Hennes dotter fyllde 3 år. Jag och min familj var 
bjudna på kalas. Från ett av rummen tittade vi ut över Stenhammarsparken 
som ligger i Gottsunda. Tallbevuxna små höjder och ett par lekplatser syntes 
från vår utsiktspunkt. Man kunde skymta höghusen, som omringade parken, 
genom  trädtopparna.  Några  barn  gick  längs  gång-  och  cykelvägen  med 
huvudena  nedböjda  över  sina  godispåsar.  Framför  fönstret  fanns  en  stor 
gräsmatta.  Två  flickor  kom springande  över  gräsplanen  för  att  hämta en 
glömd fotboll. 

Även om förortsutsikter ofta överraskar mig på grund av att de aldrig upp-
visar de förväntade scenarierna är det också häpnadsväckande att det fortfa-
rande  överrumplar  mig.  Det  är  som om det  finns  underliggande  förvänt-
ningar kopplade till dessa utsikter, som ständigt kan aktiveras. 

I de här vardagliga scenerna, som utspelar sig utanför ett fönster, hamnar 
uppmärksamheten inte bara i de skeenden som försiggår där på andra sidan 
fönstret utan också i en medvetenhet om vad jag uppmärksammar och vad 
som måste hända för att jag ska registrera det som en händelse. Något saknas 
eller  fattas i  scenen för att  göra den  Förortsmässig,  Invandrartät.  Den  här 
gången sökte jag intensivt efter att något skulle hända. Trots att alla sorters 
vardagligheter utspelade sig framför mig var det något som fattades. Den här 
väntan på händelsen fick mig att tänka att rum och platser har olika skeenden 
och händelser associerade till sig och om något inte sker så är det en indika-
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tion på betraktarens seendeförmåga.  Betraktaren är  förblindad av ett  visst 
seende och först när föreställningen om vilka scener som kommer att spelas 
upp framför henne infrias, registreras det som en händelse. I varje fönster 
finns en inbjudan till seenden men också till olika former av blindhet. Utsikt-
en av ingenting, av tomhet, medvetandegjorde de förväntningar jag hade på 
utsikten och jag fick syn på mig själv i relation till det rum jag hade under 
uppsikt.

Maya stod också kvar och tittade ut genom fönstret. Jag sa att den utsikt 
vi  hade framför  oss  beskrivs  som det  mest  problemfyllda  området  i  hela 
Gottsunda.

Jag vet, men det är svårt att fatta. Jag har bott här i över ett år nu. Jag flyttade 
till den här lägenheten förra våren men jag har inte sett någonting som fått 
mig att bli rädd. Jag är aldrig rädd för att gå här på kvällarna, det är ett fint 
område. Det är nära till dagis – bara några minuters promenad till centrum. 
Jag hoppas att jag får jobb där snart. Skulle vilja jobba i någon av affärerna, 
det vore suveränt. Området har så dåligt rykte men jag har inte sett något 
(Anteckningar från samtal 2004-05).

Att  stå  och titta  ut  över Stenhammarsparken innehöll  känslan av att  vara 
hemsökt av något osynligt. För min egen del märktes det i mitt förhållande 
till  vad  som  inte hände,  vad  som  inte ägde  rum.  Där  fanns  en  påtaglig 
närvaro av en frånvaro. Fantasiramen tvingade sig på med sina igenkännbara 
tecken och underkastade verkligheten  sina föreställningar.  Fantasin styrde 
verkligheten,  inte  tvärtom. Jag kände igen bilden och det  var  bilden som 
framkallade verkligheten. När vi tittade genom fönstret delade vi ett minne 
som inte var vårt. Ett slags återminne som av något vi aldrig sett. En redan 
färdig syn eller bild som inte fanns där, men trots det stod vi där och pratade, 
relaterade och förhöll oss till den.

Maya och jag stod där vid fönstret och pratade om området. Hon upp-
repade de positiva saker som hon kände inför området. I efterhand kan jag se 
det som ett svar mot den tomhet som Gordon beskriver (Gordon 1997:106). 
Mayas monolog svarade mot kritiken mot hennes bostadsområde. Hon talade 
mot  alla  de negativa förväntningar  som placerats  i  stigmatiserade förorts-
områden genom att uppehålla sig vid de positiva vardagligheterna i hennes 
liv. Hon hemsöktes av omgivningens tysta men ändå ifrågasättande attityd 
till hennes bostadsområde. Ur den känslan frammanades ett berättande som 
omtalade kritiken som hon utsätts för utan att artikulera det. Hon omtalade 
bildens  tomhet,  synliggjorde  de  vita  ytor  som  representationerna  av 
Gottsunda innehåller. Föreställningarna fanns inte i hennes egen erfarenhet 
men  ändå  var  det  mot  den  bilden  och  mina  förväntningar  som  hennes 
artikulationer riktades.
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Bild 7. Publicerad i Expressen (740402). Bild från Hammarkullen, Göteborg. Foto 
Jens S-Jensen. 

I bildarkiven finns åtskilliga exempel på hur lägenhetsinnehavare bedyrar att 
de trivs i sin förort. ”Jag trivs”, som mannen som blir porträtterad i fönstret 
ovan bedyrar, kan ses som ett alldagligt uttalande. I förhållande till en förort 
som ständigt  omtalas som problematisk,  ful  och människofientlig  blir  ut-
talandet förvånande och återminner den kritik som förorten utsatts för ända 
sedan planerna för miljonprogrammet diskuterades. Uttalandet riktar sig mot 
åren av ifrågasättanden och uttalandet ramas in fotografiskt av en betong-
miljö  som betraktaren  känner  igen  som hård,  kall  och  brutal.  Det  som i 
medierna framställs som motbilder och hyllningar omtalar också de mass-
mediala stereotyperna om den negativt definierade Förorten. I det dikotoma 
tillstånd där allt är antingen svart eller vitt är utsagan inte trovärdigare än de 
massmediala texter som mannen ifrågasätter. Mannens utsaga befäster para-
doxalt  nog  föreställningen  om  förorten  som  en  plats  där  trivsel  inte  är 
möjligt.  Fotografens  bild  ramar  in  utsagan  och  får  den  att  framstå  som 
orimlig.
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Sen sa Maya att hon ville flytta

Maya ville inte att hennes dotter skulle växa upp i Gottsunda. Hon ville på 
längre  sikt  lämna  Gottsunda  för  något  annat  bostadsområde.  Uttalandet 
överraskade  mig  då,  men  i  förhållande  till  de  stereotypa  tomheter  som 
produceras kring området och det ständiga kravet att uttala motbilder är det 
inte så anmärkningsvärt och det är inte på grund av de erfarenheter hon gjort 
av området eller grannarna som motiverar längtan bort från området. Det är 
åter hemsökelsen av en osynlighet, en fantasi som kommer utifrån, som ver-
kar i den sociala relationen till omgivningen som blir så påtaglig att den inte 
går att värja sig mot.

När jag träffade Maya tog hon avstånd från de massmedierade bilderna av 
Gottsunda. De svartmålade både området och i någon mån henne själv för 
det var här hon bodde. Problemberättelser som väver samman  Invandraren 
med arbetslöshet,  brottslighet,  isolering och segregering ger området dess 
karaktär som osäker plats. Den typen av berättelser hemsöker henne och var 
samtidigt  element i de syner  jag förväntade mig när vi stod och tittade ut 
genom fönstret. För Maya, och för många andra i förortsområden med tyd-
liga  stigmata  kopplade  till  sig,  är  liknande erfarenheter  vanliga,  där  man 
kritiskt ifrågasätter massmediernas bilder men samtidigt känner en önskan 
att  flytta  (Molina  1997).  Den här  dubbelheten  erfor  också  Maya, inte  på 
grund av en faktisk erfarenhet, utan som en hemsökelse.

Tillbaka bakom/framför fönstret

Att se ut genom ett fönster är en märklig form av att  uppleva närhet och 
avlägsenhet  samtidigt – som att  läsa en tidning eller  att  se på teve, korta 
fragmentariska händelser blandas med längre sekvenser framför ögonen på 
läsaren  eller  åskådaren.  Fönstret  har  en  märklig  inverkan  på  människors 
agerande. Det skapar en känsla av att man ser allting. Men samtidigt har man 
liten möjlighet att ingripa och agera i det som utspelar sig på andra sidan. 
Fönstret blir ett filter mellan seendet och görandet, en tydlig gränslinje för 
textens förhållande till praktiken. Men för att förstå relationerna och bero-
endekomplexen mellan den som tittar och den som agerar är dikotomin för 
enkel.

Žižek skriver om fantasiramar. I en fantasiram framträder en aktör på en 
scen på ett sådant sätt att rollen som spelas blir igenkännbar för betraktaren. 
De förväntningar  som publiken  har  på  uppträdandet  blir  bekräftat  genom 
interaktionen mellan publik och aktör.  Den agerande är satt  att  driva och 
gestalta  publikens  förväntningar.  Žižek  beskriver  processen  med  hjälp  av 
Hitchcocks  Fönstret mot gården.  Den manliga huvudrollsinnehavaren äger 
fönstret  som en fantasiram. För att  bli  synlig  och uppmärksammad måste 
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händelsen ta vägen genom fönstret. Det blir liktydigt med att passa in i hans 
fantasi. Det är en specifik form av närvarande frånvaro som karaktäriserar 
interaktionen. Den betraktade blir en del i ett föreställt sceneri och är tvung-
en att framställa sig efter de förväntningar som den betraktande definierar. 
Den uppmärksammade ingår i verkligheten som en fantasi. De betraktandes 
fantasi upprättar och underhåller villkoren för den Andras verklighet (Žižek 
2001:139). Den Invandrartäta förorten är en fantasiram och en framställning 
som återger normerande värden genom att hela tiden vara beskriven som en 
negation till normalitet. I detta fantasifönster och framställningsrum är den 
invandrargjorda manad att närvara under de avvikandepremisser som åligger 
den  Andra  i  förhållande  till  betraktaren.  Avbildningarna  av Förorten  och 
Invandraren i massmedierna karaktäriseras av det förhållande som etableras 
av betraktarens relation till sitt objekt. Objektet finns där för betraktaren som 
en  stereotyp  i  den  fantasiram  av  annorlundahet  som  är  förbehållen  och 
underhållen av betraktaren; för att bli synlig, uppmärksammad och tilltalad 
krävs en händelse som motsvarar de förväntningar som omgivningen har på 
området och den avbildade.

I inledningen skriver jag om hur en kvinna kände oro när några ungdomar 
gick bakom henne i Rinkeby och hur en annan person hajade till när han 
hörde ett hundskall i Fittja. Han associerade till alla nyhetsreportage om de 
så kallade kamphundarna. Ett dramatiskt berättande som ofta tar sin utgångs-
punkt  i  den Invandratäta  förorten.  Mötet  med platsen som en fantasi  gav 
déjà vu känslor. Något jag själv också uppmärksammat. Hur kommer det sig 
att förortsmöten ger en känsla av att jag redan varit där, trots att jag aldrig 
har satt min fot där? Vems minne är det jag återminner och stöter på när jag 
söker  händelser  i  Stenhammarsparken?  Är  det  den  avbildades  minnen, 
historier och berättelser av sin förort? Knappast, i första hand är det minnen 
från  alla  de  texter  och  bilder  som omtalat  Invandraren  och  Förorten  (jfr 
Dolar 1998:xiv) Vid den upptäckten kan både begrepp som Invandrare och 
Förort,  så  som de används  i  massmedierade  sammanhang,  beskrivas  som 
fantasier. Läsandet bjuder in till minnen som inte kräver eller tar hänsyn till 
de minnen som produceras hos dem som bor i förorten. Däremot är fantasi-
ramarna för de erfarenheter som jag gör tydliga. När Maya och jag står och 
tittar  ut  mot  parkområdet  utanför  hennes  fönster  finns  det  inget  som 
påminner om farlighet. Ändå är vi redan påminda, vi har tagit till oss någon 
annans minne som är mitt, vårt. Trots att bilden inte finns där framför oss 
står vi och pratar om den. Även om vi båda förnekar dess existens så finns 
den där, tillsynes omöjlig att värja sig mot. Vårt samtal var inte först och 
främst resultatet av en verklighet utan kom att vara verklighetseffekter av en 
fantasiram. Den tvingade sig på oss och manade oss till olika utsagor. För 
mig  var  det  inledningsvis  en  väntan  på  att  något  skulle  hända,  som en 
förväntan. För Maya tydliggjordes fantasiramen genom hennes besvärjelser.
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En spökprojektion – kartan, en plats för fantasier

Förortsscenen etablerades i samma ögonblick som vi gick upp för trapporna i 
vestibulen  mot  konferensrummet.  Jag  var  på  väg  för  att  lyssna  till  en 
presentation av Gottsunda på socialkontoret i stadsdelen. Vår guide och före-
läsare sa, medan vi gick, att det varit skottlossningar i området under den 
senaste tiden. Hon pekade ut två dåligt igenspacklade skotthål i den vita väv-
tapeten.

Trots att alla i föreläsningsrummet var förberedda och medvetna om att 
repertoaren av förortsbilder är begränsande fick det betydelser för sättet att 
tänka; sättet att prata. Med beteckningen fantasiram vill jag tydliggöra att det 
vi talar om som stereotyper och fantasier får faktiska betydelser, effekterna 
blir verkliga.

Stereotyperna löper in i varandra, sammanflätas och överlappas. Alla små 
tecken och signaler har föregåtts av bilder som tolkats och beskrivits av and-
ra. Därför är vi tilldelade en fantasiram. En ram som tilldelar, beviljar och 
konstruerar de samtalsteman som är möjliga att diskutera. 

Skott mot socialkontor i Uppsala

På tisdagsmorgonen upptäckte personalen vid socialbidragsenheten  i  Gott-
sunda i södra Uppsala att någon skjutit genom entrédörrarna. I glasrutorna i 
dörrarna fanns två kulhål  och skotten har avlossats  under måndagskvällen 
eller natten till tisdagen, skriver Upsala Nya Tidnings nätupplaga. Polisens 
tekniker har undersökt platsen, men ingen är gripen (DN 030902).

Socialarbetaren i föreläsningsrummet talade antagligen mot bakgrund av sina 
föreställningar  om sin  publiks  förväntningar.  De  två  skotthålen  i  väggen 
fungerade  som  varumärken  för  henne.  Att  besöka  problem-,  utsatta-,  
Invandrartätaförorter innehåller  den  här  typen  av  bilder,  som  ett  slags 
uppmärksamhetskoncentration.  Det  här  var  en  förortshändelse,  ett  sådant 
skeende jag sökte efter när jag stod och såg ut från Mayas fönster. En ready-
made  i  den  bemärkelsen  att  de  händelser  som föranlett  skotten  inte  var 
intressanta eller kom att diskuteras utan hålen fanns bara där som referenser 
till  den situation som vi  var på väg till.  En Förortshändelse att  bygga ett 
berättande kring.

Vi åhörare var forskare på olika nivåer som hade kommit för att lyssna på 
en förortsframställning. Vad var det för område, vilka bodde där, hur var det 
med integrationen? Socialarbetaren som tilldelats uppgiften att förevisa oss 
området började med att dela ut statistik och lade på en OH-bild i form av en 
karta. Kartan visade områdets och kringområdenas utbildningsnivå. Kartans 
syfte var att visa utbildningsgraden genom nyanser i grönt, ju grönare områ-
de desto högre utbildningsgrad. I mitten av kartan fanns ett nästan vitt fält 
och det var snart den här vitheten som drog till sig all vår uppmärksamhet. 
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Frågor och svar kretsade magnetiskt kring en närvarande tomhet, som mate-
rialiserades genom vitheten i det område på kartan där utbildningsgraden var 
låg och möjliggjorde ett specifikt tal om det Andra.

Bild 8. Kopia av den utbildningskarta över Gottsunda som delades ut vid mötet. De 
gråa nyanserna är gröna på originalbilden.

Det mest tilltalande i kartor, tabeller och statistik verkar vara den omslutande 
effekten. En omslutning som sker genom uteslutning. Genom geometrin får 
siffrorna en kropp,  blir  fysiska.  En stapel  i  ett  stapeldiagram anger verk-
ligheten genom att avgränsa sig med definitiva gränser gentemot sin granne. 
Med kartan, stapeldiagrammet och cirkeln blir det alltså möjligt  att rita in 
verkligheten i geometriska former. Det handlar då inte längre om att kart-
lägga  endast  en  geografisk  verklighet  utan  med  olika  variabler  kan även 
andra verkligheter  och tillstånd kartläggas,  skrivas  in,  och få  sina  former 
fastställda (Öhman 1999:5).

Det finns ett ofrånkomligt glapp mellan kartans möjlighet att representera 
verkligheten och den verklighet som den är ämnad att skildra. I detta glapp 
finns utrymme för fantasier och drömmar. Glappet har inspirerat författare, 
upptäckare  och  forskare  under  lång  tid.  Ett  ofta  citerat  avsnitt  ur  C.J.L. 
Almqvists Chartans behag visar potentialen i detta glapp.

Sjelfa de geographiska namnen på städer och provincer gjorde hos mig ett 
intryck,  som skapade nya verldar i imaginationen. I  synnerhet uti  aflägsna 
länder, der namnen tillhörde för mig alldeles obekanta underliga språk, hade 
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deras ljud en hemlig förmåga att väcka lefvande sensationer om de särdeles 
folk, som der utan tvifvel bodde: jag såg hela folkskaror costumerade, till 
klädedrägter och anletsdrag på ett eget vis öfverensstämmande med de toner, 
som  ljuden  af  deras  städers  och  länders  benämningar  i  mitt  barnagehör 
anslago (Almqvist 1833/1954).

Almqvists minnen om barndomens äventyr som han frammanat genom de 
fantasier  som  kartbilden  lyckas  locka  fram  kommenterar  idéhistorikern 
Sven-Eric  Liedman när han beskriver hur det  under medeltiden fanns två 
typer  av  världskartor,  som  skilde  sig  från  varandra  till  funktion  och 
representationsform. Den första typen var de som inte tilläts vara tomma och 
fria från uppgifter utan där karteringen till varje pris handlade om att fylla ut 
de okända tomrummen. Den andra karttypen, som hade till uppgift att visa 
främmande områden, utnyttjade istället tomrummen för att frammana upp-
täckarlustan hos sjöfarare. 

De skulle berätta om meningen med jorden; de skulle ge en föreställningen 
om  världens  märkvärdigheter  betraktade  i  ett  upphöjt  perspektiv,  och  de 
skulle ge ögonen en levande bild av det som texterna i historieverken berät-
tade om (Liedman 1998:86). 

På tidiga kartor ritade kartograferna ofta in de skepp som fört dem fram till 
kustlinjen som möjliggjorde avbildningen. På det sättet kom relationen mel-
lan den historiska händelse som upptäckten av en kust eller ett geografiskt 
rum utgjorde att synliggöras. Dessa historiska händelser försvinner gradvis 
och resans eller upptäcktens beskrivare försvinner till förmån för idén om det 
objektiva och abstrakta (de Certeau 1984:123).

De båda karttyperna  förenas  i  tanken  om det  främmande,  okända och 
avlägsna. Det dubbla förhållandet till det outforskade som antingen måste 
fyllas med en ordning för att på det sättet kontrollera det okända eller en vit 
tom yta som kunde locka till fantasier ger det okända sin tvetydighet. Det 
okända och annorlunda har förmågan att framkalla såväl rädslor som lock-
elser. Kartans funktion blir i båda fallen att frammana känslor ur det okända 
och förminska eller förhöja de föreställningar som uppstår i tomheten. I tom-
heten kan fantasin konstruera skildringar som avspeglar samhällets rädslor. 
Benedict  Anderson  skriver  om  kartan  som  representationsteknik  under 
kolonialtiden:

På  Londonkartorna  var  vanligen  brittiska  kolonier  ljusröda,  franska  pur-
purblå, nederländska gulbruna och så vidare. När de färgades på det sättet 
framstod varje koloni som en löstagbar pusselbit. Allteftersom denna ”pussel-
effekt”  blev  normal  kunde  varje  ”bit”  lösgöras  helt  från  sitt  geografiska 
sammanhang. I dess slutliga form kunde alla förklarande anmärkningar utan 
vidare avskaffas: longituder och latituder,  ortsnamn, tecken för floder, hav 
och berg, grannar. Rent tecken, inte längre en kompass mot världen. I denna 
form ingick kartan i en oändligt reproducerbar serie som kunde överföras till 
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affischer, officiella sigill, brevhuvuden, tidningsomslag och lärobokspärmar, 
borddukar och hotellväggar (Anderson 2000:168). 

Poängen med denna färgningsteknik var att det gav auktoritet åt imperiet. En 
teknik  och  uppmärksamhetsakt  som  genom  att  synliggöra  sin  egen  ut-
bredning omtalade nationens eller imperiets dominans, gav det  normalitet. 
Efter  att  de  avlägsna  delarna  av  världen  kartifierats  kom,  skriver 
litteraturvetaren  John  Zilcosky,  författarens  blickar  att  vändas  och  kon-
centreras mot städernas miljöer. Letandet pågick efter scener där författaren 
kunde uppträda okänd. Förhoppningen var att dessa platser skulle innehålla 
dramer som kunde hjälpa författaren att skaka av sig de manér och rutiner 
som ansågs vara hämmande för produktiviteten och kreativiteten (Zilcosky 
2004:235).  Autenticitetstematiken ledsagar föreställningen om det okända. 
Nu  produceras  avlägsenheten  i  det  nära  geografiska  men  i  det  avlägset 
sociala.  Magnus  Dahlstedt  (2005)  har  sökt  historiska  förlagor  till  den 
Invandrartäta förorten. Han finner att den dramaturgi som återfinns i dagens 
massmediala texter om Invandrare  och  Förorter innehåller liknande attribut 
som man finner i litteraturen från sent 1800-tal och framåt. Men i dag be-
skrivs avlägsenheten främst i kulturella termer.

Den vita  ytan  på  kartan  i  föreläsningsrummet  i  återspeglade  ett  annat 
förhållande  till  nationen  men  hela  sceneriet  var  uppbyggt  kring  fram-
manandet  av vissa  syner  hos publiken.  Avlägsenheten fanns alldeles  inpå 
oss. Sceneriet manade till tankar och syner av annanheter, något skilt från det 
vardagliga, normala. Berättelser från området verkade läcka ut och hemsöka 
oss.  Det  fanns ingen dialog  med människorna  i  området utan  påståenden 
kom från antaganden.  Hemsökerierna berodde på närvaron av det frånva-
rande.

Några  av  åhörarna  ville  demontera  talet  om kriminalitet.  Liksom  fin-
fördela begreppet, söka en noggrannhet och de underliggande strukturerna 
för området men det tog oss inte bort från den här vita spöklika ytan. Någon 
sökte ta sig från kartans vita fläck genom att fråga om lyckade projekt, men 
snart  föll  vi  tillbaka  in  i  det  tomrum som kartprojektionen  föreslog.  Där 
fanns inget man med säkerhet kunde berätta, där fanns inget, platsen var tom 
förutom på de läckande, osäkra, famlande berättelser som omtalade området 
i negativa ordalag eller ett område som behöver hjälp. Inget fanns att berätta 
ändå drogs vi alla in i ett magnetfält som uppmärksammade tomheten och 
problematiserade  den.  Man  hade  hittat  kanyler  i  barnens  sandlåda  och 
intressant nog återhörde vi samma berättelse i Rosengård några dagar senare, 
när vi lyssnade till en annan förortspresentation. Kartan med sitt vita område 
representerade en hemsökt plats.  Förorten rasifieras utan att  begreppet ras 
används.  Med  hänvisning  till  platsen  Där,  när  det  betyder  långt  borta, 
avskilt, hos de Andra; på en lokal karta där vitheten blir en blindfläck och 
som väver in stereotypernas tomhet och ger stöd för fantasins efterhängsna 
verklighet.
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Att göra kartor och att  ringa in förortsområden är en uppmärksamhets-
teknik. Representationstekniskt är den ett sätt att fästa uppmärksamhet vid 
viktigheter i förhållande till oviktigheter. Gränser, och därmed utsträckningar 
och förhållanden, kan på kartan förefalla naturliga. När Invandrartäthet eller 
Etniskt ursprung är variabler för kartans gränser säger det också något om 
kartritarens förhållande till  de linjer som dras. I De Geers bok  Göteborgs 
invandrargeografi framkommer  fascinationen  för  det  okända  och  dittills 
osynliga i förordets sista mening:

Jag vill rikta ett varmt tack till alla som har möjliggjort att jag kunnat arbeta 
med föreliggande  fascinerande  upptäcksfärd  i  ett  tidigare  okarterat  land – 
invandrarnas Göteborg (De Geer 1989:iii).

Samtidens fascination blir när den översatts till vetenskap olika stora etniska 
punkter inplacerade på kartor. För läsaren blir dessa projektioner den grund 
från vilken man förstår stadens olika rum. Olika områden blir förknippade 
med specifika och utmärkande drag. Från tanken om överblickbarhet, som 
skapas genom flygfoton,  kartläggningar,  statistiska redovisningar och sys-
tematiseringar  etableras ett  seende som frammanar  stereotypa  kategorier  i 
vilka händelser sedan fogas in; en överblick, som reproduceras av en jour-
nalistisk blick som har makten att skildra, att skriva sanningen.

Kartprojektioner  och  geometriska  figurer  med  statistik  är  vanlig  i 
massmedierna. Mats Franzén skriver, med anledning av stadens inverkan på 
människor, att en av tidningarnas största uppgifter kring 1900 var att infor-
mera om det som låg bortom den egna vardagshorisonten. När staden blev så 
stor att människorna inte längre kunde känna till alla dess platser fanns det 
utrymme  för tidningarna att  upplysa  om det  som skedde på platser  och i 
miljöer  som  man  sällan  eller  aldrig  besökte.  Franzén  skriver  vidare  att 
pressen framställde sig som staden uppfattades: ”/…/ i feta, korta rubriker 
återkom själva storstadens rytm, och förstasidans hopkok av nyheter var som 
gatuvimlet självt” (Franzén 1998:66). Statistiken och kartan är en del i en 
representationsteknik vilken också brukas av medierna. I den här tekniken 
finns en maktaspekt. Makten att medvetandegöra människor om vilken posi-
tion och status de har i stadens rum. Det läggs ett raster över staden och ur 
rastret reser sig de staplar som visar områdets karaktär. Olika höga staplar 
ska visa hur hög andel av brottsligheten som är förlagd till det egna området; 
hur  många  socialbidragstagare  som finns  i  grannkommunen  och  hur  stor 
andel som är Invandrare. Ofta finns här möjlighet att göra jämförelser över 
tid. I illustrativa färger presenteras den topografiska kartan som ger bilden av 
sig själv och föreställningen om de Andra. Kartläggningar där storstädernas 
Utsatta bostadsområden finns  med  behandlar  ekonomi,  brottslighet,  hälsa 
och segregering. Ofta sammankopplas dessa teman med varandra. 

Kring det tomrum som kartprojektionen visualiserade i föreläsningsrum-
met  producerades en närhet  till  det  frånvarande;  ett  avlägsenhetsskapande 
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mätt i föreställningar om trygghet, integration, jämlikhet och utbildning. Här 
kunde tomheten, kartans blinda fläck, reproducera och materialisera betrak-
tarens fantasier. Det vita fältet skapade avlägsenhetskänslor, vilket kan moti-
vera  starkare  och  mer  intensiva  insatser  för  att  göra  området  grönt  och 
därmed fördriva känslan av att vara vilse. I kartprojektioner finns en önskan 
att själva kartritandet kan/ska driva bort vilsenheten, när det ofta innebär det 
motsatta,  en  teknik  som  reproducerar  vilsenheter.  Gränslinjerna  mellan 
områdena gjorde vilsenhetens och det avlägsnas utsträckning tydlig, både i 
geografisk och social bemärkelse. Det som kännetecknar kartans former och 
skildringar är att den inte kan hantera osäkerhet; en linje måste gå från en 
punkt till  en annan. Kartans funktion består i att  visa utsträckningar, kon-
centrationer, ojämnheter i landskapet samt närhet eller avstånd (Idvall 2000). 
Kort sagt beskriver och fastställer kartan jämförbara förhållanden utifrån de 
bestämda variabler som finns uppställda kring dess läsbarhet. I de fall osä-
kerhet uppstår måste linjen, gränsen, naturaliseras och upplevas som sann. 
Genom att  synliggöra  olika  färger  och  gränser  för  utbildningen  skapades 
också ett berättande som urskiljde gränserna för var det Andra börjar och var 
Vi upphör (Anderson 2000:168). Den enda säkra kunskap som kartan gene-
rade var en kunskap om kartritarens och kartanvändarens okunskap, något 
annat kunde den inte säga. Men önskan att erövra den vita fläcken, den sista 
pusselbiten för att få kartan att bli fylld av gröna nyanser, avtar inte. Kartan 
var både en besvärjelse, en praktik mot avlägsenhet och en teknik för repro-
duktionen av den,  ett  sätt  att  bevara fokus,  att  behålla  uppmärksamheten. 
Koloniseringar kräver  en organisation,  en kod,  för  att  den ska kunna äga 
rum. En organisation till vilka alla förhåller sig, som representation till det 
levda (Mitchell 1991:32, Sardar 1998:28-29).

Avlägsenhetens relativa gräns

Invandrarstereotypen är avgränsad i både rum och tid. Funderar vi på när det 
görs relevant att använda sig av ordet blir det i relation till det nationella. 
Från mitten av 1960-talet blir utlänningen invandrare (Brune 2004:214). Att 
tillskriva någon ett Invandrarskap, att invandrargöra är att klassificera henne 
som  en  person  utan  egentlig  platstillhörighet.  Hon  tilldelas  en  subjekt-
position som är undantagen en nationell identitet. Samtidigt är Invandraren 
en  konstruktion  som omtalar  idén  om nationen.  Därigenom placeras  den 
invandrargjorda inom gränsen för det nationella men ingår endast genom sitt 
tillskrivna utanförskap. Filosofen Giorgio Agamben skriver om undantags-
tillståndets principer i förhållande till medborgarskapet; att vara undantagen 
sin  medborgerliga  rätt,  att  befinna  sig  i  ett  undantagstillstånd  betyder  att 
individen befinner sig inom genom att vara utanför.
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Undantagstillståndet definierar ett ”lagens tillstånd” där å ena sidan normen 
förblir giltig men inte tillämpas (den har ingen ”kraft”), å andra sidan hand-
lingar  som  inte  har  värdet  av  lag  likväl  erhåller  dess  ”kraft”  (Agamben 
2005:63). 

Den Andras subjektpositioner är inskrivna i de texter och tal som omtalar 
Invandraren, de texter  som invandrargör.  Här är  maktaspekten  central  för 
förståelsen  av  de  hierarkier  som  samhället  reproducerar  kring  kategorin 
Invandrare. De Andra är inte en för alltid given kategori utan måste hela tid-
en omskapas och gestaltas för att maktrelationen mellan ett nationellt Vi och 
Dem ska kunna upprätthållas  och ingå som effektiva samhälleliga stereo-
typer (Fabian 1991).

Begreppet Invandrare går att följa i politiska dokument och vetenskapliga 
texter. Begreppet måste alltid definieras och det finns aldrig någon heltäck-
ande eller tillräckligt god definition. En arbetsgrupp bildades på uppdrag av 
regeringen för att se över hur begreppet  Invandrare används i författningar 
som utfärdats av regeringen och hos myndigheter. I den ges också förslag på 
förändringar i författningstexten.  Invandraren blir  en person  med utländsk 
bakgrund (Ds  1999:48).5 Rapporten  visar  med  några  exempel  hur  man 
behandlat  begreppet  och skrivit  sig  runt  de  luckor och hål  som kategori-
seringen inneburit. I Invandrarutredningen (SOU 1971:51) står det: 

I  det  allmänna  språkbruket  använder  man  benämningen  invandrare  om  i 
Sverige bosatta personer av utländsk härkomst, framför allt då sådana som 
har  kommit  till  Sverige  efter  andra  världskriget.  Till  invandrarna  räknas 
vanligen även i Sverige födda utlänningar. Ibland avser man med invandrare 
alla i Sverige bosatta utländska medborgare, ibland räknar man även in natur-
aliserade svenska medborgare. Det är svårt att på ett entydigt sätt definiera 
begreppet invandrare. Bland de utländska medborgarna i vårt land finns t.ex. 
även sådana som är av svenskt ursprung och som är födda här. Dessa kan inte 
anses vara invandrare i den betydelsen man vanligen lägger i ordet. Å andra 
sidan kan det i en del sammanhang vara befogat att bland invandrarna räkna 
in  i  Sverige  födda  barn  till  naturaliserade  svenskar  (citat  hämtat  från  Ds 
1999:48, s. 22).

I flera rapporter från 70-talet kom invandrarbegreppet att diskuteras, mest för 
sitt  ofullständiga  sätt  att  dela  in  människor.  Slutligen  kom begreppet  att 
användas  i  sin  ”vanliga,  inte  preciserade  betydelse”  (Ds 1999:48,  s.  40). 
Brune visar hur ordet invandrare under 70-talet uppträder i nyhetstexter i nya 
sammansättningar. 

Det första invandrarvalet äger rum hösten 1976. Invandrarexperter förutspår 
hur invandrarna kommer att rösta. Invandrarbyråerna distribuerar invandrar-
foldrar  med  invandrarinformation.  De  politiska  partierna  håller  invandrar-

5Ds 1999;48 är en sk departementsskrivelse från Kulturdepartementet med titeln  Begreppet  
invandrare:  användningen  i  lagar  och  förordningar.  Slutrapporten  har  beteckningen  Ds 
2000:43).
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träffar  i  invandrarföreningarna,  där man odlar  invandrarkultur  och äter  in-
vandrarmat.  Kommunerna  startar  invandrarutredningar  kring  invandrar-
problemen. Invandrarna framför invandrarkrav och invandrarböner. Invand-
rarbarnen får lära sig invandrarspråk i skolan med hjälp av invandrarlärare 
och på musikskolorna får de spela invandrarmusik. Sveriges television sänder 
en invandrarlek för invandrarlag från hela landet.  Kommunerna startar  in-
vandrarprojekt  för att  anpassa invandrarna.  Invandrarpoeter  och invandrar-
konstnärer berikar vårt samhälle med invandrarpoesi och invandrarkonst /…/ 
(Brune 2004:214).

Fantasiramen där Invandraren skapas konstitueras socialt, kulturellt och som 
ett  kunskapsfält  under  denna  period  (Peralta  2005).  Under  1990-talet 
diskuteras begreppet i politiska dokument som alltför generaliserande, men i 
massmedierna används ofta invandrarbegreppets olika sammansättningar. Ett 
exempel  från  1990-talet,  i  rapporten  Invandring,  sysselsättning  och  eko-
nomiska  effekter (Ds  1995:68),  behandlar  otydligheten  genom  att  först 
hänvisa till en invandrarbefolkning. 

Genom  invandring  erhålles  en  invandrarbefolkning.  Hur  denna  skall 
avgränsas  är  inte  självklart.  Svårigheter  finns  att  åstadkomma en  för  alla 
sammanhang entydig och meningsfull definition av invandrare. Ibland menas 
med invandrare  personer  som är födda utomlands.  Ibland menas  personer 
med utländskt  medborgarskap.  I  andra  sammanhang  låter  man  invandrar-
gruppen  omfatta  både  utländska  medborgare  och  naturaliserade  personer 
(personer som fått  svenskt medborgarskap).  Gränsen kan sedan flyttas  allt 
”längre ut”. Det finns personer som fötts i Sverige som svenska medborgare 
men med någon förälder  som har  eller  har  haft  utländskt  medborgarskap. 
Genom  sitt  ursprung  uppfattas  ibland  även  dessa  som  invandrare  (Ds 
1995:68, s. 26 ur Ds 1999:48, s. 41).

Det oprecisa ställer till problem i statistiken. Vidare återfinns i citatet ord 
som  kännetecknar  den  språkmiljö  där  invandrarbegreppet  återfinns.  Den 
naturaliserade är den som varit olik, annan, men som blivit svensk genom 
medborgarskapet. Här talas också om en betydelse- eller omfångsgräns som 
kan  flyttas  in  och  ut,  vilket  alltså  antyder  att  det  finns  ett  centrum  av 
Svenskhet  respektive  Invandrarhet  beroende  av  var  gränsen  placeras (jfr 
Azár 2001, 2005). Den tredje aspekten som citatet visar är ursprunget och 
det är det som idag kommit att bli den tongivande beskrivande aspekten för 
att i rapporter komma ifrån invandrarbegreppet. I Ds 1999:48 skriver man:

Med  uttrycket  personer  med  utländsk  bakgrund  avses  dels  utrikes  födda 
personer som själva har invandrat, dels personer som är födda i Sverige men 
har  två  utrikes  födda  föräldrar.  Personer  med  både  svensk  och  utländsk 
bakgrund står för personer födda i Sverige med en förälder som är född här 
och en utrikes född förälder, medan personer med svensk bakgrund endast 
avser  personer  födda  i  Sverige  med  två  föräldrar  födda  här.  När  arbets-
gruppen  använder  uttrycket  personer  med  utländsk  bakgrund  avser  den 
emellertid  såväl  utrikes  födda  personer  som  själva  har  invandrat  som 
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personer födda i Sverige med minst en utrikes född förälder /…/ (Ds 1999:48, 
s. 42).

Arbetsgruppen kommer fram till att det inte är lämpligt att kalla människor 
som bott länge i Sverige [hur länge är länge?] för invandrare för att:

Efter en längre tid uppvisar dessa personer allt fler likheter med dem som är 
födda i Sverige när det gäller t.ex. arbetsförhållanden, inkomst, bostad och 
med all sannolikhet också deltagande i politiska val m.m. (Ds 1999:48, s. 41).

Invandrarbeteckningen ska alltså först  och främst vara förbehållen de be-
skrivningar som på ett riktigt sätt kan uppvisa en olikhet gentemot det före-
ställt nationella. Att tala om Invandraren är här ett aktivt främmandegörande 
och en avlägsenhetspraktik. Dokumenten visar att tidsaspekten är avgörande 
för den närhet till  det nationella som för övrigt  är den enda riktning som 
tilldelas Invandraren. Beteckningen ska tyna bort genom tiden och ersättas 
av en person med utländsk bakgrund.

En relativt stor del av invandrarna har också familjemässigt integrerats i den 
svenskfödda befolkningen. Personer som själva är födda i Sverige men har 
minst en utrikes född förälder kallas ofta för andragenerationsinvandrare eller 
invandrarbarn. En sådan användning av begreppet invandrare kan ifrågasättas 
i  ännu  högre  grad.  Dessa  personer  har  oftast  en  starkare  anknytning  till 
Sverige än till något annat land. Att kalla dem för invandrare kan leda till att 
de känner sig utanför,  att  de varken tillhör  Sverige eller  det  andra landet. 
Benämningar  som  invandrarbarn  eller  andragenerationsinvandrare  leder 
också lätt till att skillnader och missförhållanden görs till invandrarproblem. 
Själva begreppet invandrare får alltså en onödig koppling till olika problem, 
vilket  medför  att  individen  blir  bärare  av  dessa  i  stället  för  att  de  rätta 
orsakerna  hittas.  Mot  denna  bakgrund  har  regeringen  i  den  integrations-
politiska propositionen slagit fast att begreppet invandrare är grovt general-
iserande och underförstår en grupp med gemensamma kännetecken och en 
samhörighet som är skild från svenskarnas samt att begreppet därför inte bör 
användas på ett sätt som förstärker ett vi-och-dom-tänkande (Ds 1999:48, s. 
42-43).

Invandraren  görs  till  en  central  gestalt  för  de  subjektkonstruktioner  som 
essentialiserar det Svenska. Genom betraktandet av det annorlunda får före-
ställningen  om det  Svenska  hela  sin  legitimitet.  Utan  Invandraren  skulle 
Svensken få hitta andra tekniker och ett annat berättande för att reproducera 
sig själv som en given kategori. Michael Azár skriver att föreställningen om 
den ”äkta svenskheten” produceras vid gränsen. En tillsynes symbolisk och 
metaforisk gräns som avkräver varje förbipasserande ett bestämt lösenord. 
Gränsen är aktiv och verkar genom att lösenordet hela tiden ändras i förhål-
lande till  den utanförställdes möjlighet att  avkoda och uttala den magiska 
formel  som bär  med sig löftet  om tillhörighet.  Vid varje  tillfälle  där  den 
invandrargjorda  stöter  på  dessa  gränser  och  förhörs  i  samband  med 
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avkrävandet av ett lösenord uppmärksammas de stereotypa egenskaper som 
blivit fixerade i diskursen om det nationella.

Lösenordet  är  flytande  /…/  Gränsdragningen  ändrar  skepnad  i  samma 
ögonblick som invandraren försöker passera den. Det är med andra ord ett 
lopp som redan vunnits i förväg eftersom regelsystemet är konstruerat på så 
sätt att själva lösenordet är skräddarsytt för att hålla invandraren utom räck-
håll. Koden till porten passar aldrig, eftersom den byts ut i samma ögonblick 
som den förra koden knäckts. /…/ ”Svenskheten” är här någonting bortom 
summan av alla tänkbara lösenord, en fantasi om någonting annat, vars gåt-
fulla och undflyende karaktär exkluderar den ansökande på ett mycket subtilt 
sätt (Azár 2001:67). 

Vad det  Svenska är  i  absolut  eller  relativ  bemärkelse är  emellertid  också 
dolt. Den dolda Svenskheten måste med denna logik med jämna mellanrum 
framskymta som om den är uppnåelig, något som är tillgängligt för alla. Men 
genom  att  hålla  lösenordet  strax  bortom  räckhåll  förblir  definitionen  av 
Svenskheten godtycklig och kan skifta beroende av vilken tillhörighet som 
den Andra önskar tillträde till. Azár skriver ”…hemligheten bakom de egen-
skaper som förmodas ligga till grund för gränsdragningens olika schibbo-
leth [läs: lösenord]  är helt enkelt att det inte finns någon hemlighet bakom  
dem”  (Azár  2001:75,  jfr  Derrida  1990).  Det  är  en  aktiv  och  drabbande 
tomhet.

Gränsdragningen  fungerar,  som  Azár  visar,  i  termer  av  absoluta  och 
relativa  skiljelinjer.  Den  absoluta  skiljelinjen  tecknas  av  ett  essentiellt 
förhållningssätt till identiteten. Identiteten är här en egenskap som finner sin 
förankring i religiösa, biologiska och historiska övertygelser. Det finns i dess 
extremaste uttryck inget utrymme eller behov till förändring. Den hierarkiska 
ordningen är för alltid giltig. Det gör att det egentligen inte finns något i den 
Andras repertoar som förvånar eller överraskar, för det är utifrån den före-
ställda  Svenskhetens  tolkningshorisont  som den  Andra  blir  granskad  och 
bedömd  utifrån  en  redan  bestämd  måttstock.  Med  fastställandet  av  den 
absoluta gränsen kommer den Andra att gestalta ett ständigt varande i ett fält 
som, i  allt  det  som hålls  som väsentligt i  en  Svensk gemenskap,  placeras 
utanför det Svenska. Den essentiella gränsen är ur det här perspektivet dra-
gen för evigheten. Den  är tidlös i betydelsen att förändring inte är möjlig, 
nödvändig eller ens önskvärd.

Den relativa gränsdragningens retorik arbetar med andra begrepp och med 
andra antaganden om den Andra. Här är tiden den avgörande faktorn för den 
som ska passera gränsen. Löften om ett införlivande i det Svenska kommer 
att infrias så småningom, med tiden, om bara…, så fort som …. Retoriken 
överensstämmer med utredningen som refereras ovan. Gränsen är relativ i 
den bemärkelsen  att  förflyttningen anpassar  sig till  Invandrarens  erövrade 
lösenord. Med resultatet: Inte än (nästan men inte riktigt, försök igen).
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Föreställningen om det Svenska är det avgörande elementet för att prata 
om olika finfördelade  invandrarbegrepp.  All  möda läggs,  som i  den refe-
rerade utredningen ovan, på att finfördela och vara precisare i sina benämn-
ingar  av  den  Andra,  men  det  som återfinns  i  den  blinda  yta,  som dessa 
ansträngningar skapar, är en oomtvistad föreställning om nationen och det 
nationella.  Utredningarna  visar  en  vilsenhet  till  begreppet  Invandrare.  I 
förvirringen uppstår  det  Svenska som en effekt  av att  utredningen skapar 
Invandraren  i  relation  till  Svensken,  det  Svenska  och  hemsöker  texten. 
Invandraren finns inte och har aldrig funnits men skrivs in som ett intrång, 
en störning men fungerar samtidigt som en förutsättning för reproducerandet 
av nationen som idé.

Lockelser och hot

Fyra  trummor  arbetar  i  Rinkeby,  en  av  huvudstadens  mest  internationella 
förorter. Kvinnor som handlar grönsaker på torget och män som snackar och 
röker på kaféerna hejdar sig och lyssnar när trummorna tystnar och en ung 
svarthårig kvinna i blommig kjol med hjälp av en megafon låter sin röst eka 
mellan betongväggarna. 

–  Vi  kräver  ett  stopp  för  allt  rasistiskt  våld  ...  Vi  kräver  ekonomisk 
demokrati ... Vi kräver ett stopp för kriminaliseringen av flyktingar, förorts-
ungdomar,  hemlösa,  invandrare,  gatumusikanter,  ockupanter,  anarkister, 
rejvare, hiphoppare och graffitimålare!

En ung man i svart munkjacka drar på sig en gasmask och plockar fram en 
sprayflaska.  Med  säkra,  svepande  rörelser  gör  han  en  första  skiss  av  en 
graffitimålning på tre plywoodskivor som han och hans kamrater har släpat 
med sig och ställt upp mot väggen vid ingången till tunnelbanan. Målningen 
får allt  tydligare  konturer  och allt  starkare färger:  två väldiga vakter  med 
höjda  batonger  och  sadistiskt  grinande  ansikten  slår  en  invandrare  i  en 
tunnelbanetrappa så att blodet sprutar.

Konstnären,  kvinnan  med megafonen och trumslagarna  är  svartskallar  
– nej, de tycker inte att ordet svartskalle är förnedrande. De kallar sig med 
stolthet Svartskallebrigaden. De vill  att  alla invandrare som känner sig illa 
tålda, orättvist  behandlade eller rent av förtryckta i  Sverige ska organisera 
sig, protestera och kämpa mot rasismen. Och deras protester på Rinkeby torg 
denna lördag gäller polisens och väktarnas våld, det som enligt kvinnan i den 
blommiga kjolen orimligt ofta drabbar just svartskallar. /…/ när jag påpekar 
att det också finns en rasism hos invandrare som drabbar svenskar protesterar 
han:

Fördomar om svenskar finns, visst. Men det finns definitivt inget system 
som gör svenskar förtryckta av invandrare. Jag frågar honom /sic/,  [Namn 
och Namn] vad de tycker om de invandrarkillar som säger att det inte är lika 
allvarligt att våldta en svensk ”hora” som att våldta en kvinna från deras egen 
kultur.
– Deras attityd är skit, säger [Namn].
– Men de är  inte rasister  utan sexister,  säger [Namn],  och kvinnoförtryck 
förekommer över hela jorden, inte minst bland svenskar. Fråga något kräk till 
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sexist  på Handelshögskolan så säger han nog att det är värre att våldta en 
svensk tjej än en thailändska. [Namn] drar på sig gasmasken igen 
(DN 000610).

Djungeln har tagit sig till förorten. Som fantasi betraktad så visar djungeln 
upp samma karaktäristik som när den var geografiskt avlägsen. Nu är den 
nära  geografiskt,  förortsdjungeln,  men  istället  produceras  avlägsenheten 
kring  föreställningar  om  det  kulturellt  avskilda.  Det  är  i  kulturen  som 
besökaren kan gå vilse. I citatet ovan återkallar berättaren tidigare förorts-
bilder genom hänvisningar till betong, torg och hårfärg. Journalisternas resor 
till  förorten  dramatiseras  till  Nära-avlägsenhets-resor.  Den  dramaturgiska 
utnyttjas i artikelutdraget ovan. Journalisten har tagit resan  ut till förorten. 
Birgitta Löwander har studerat hur nyhetsmedier skildrat rasism. Löwander 
menar  att  pressen ofta  osynliggör  sociala  processer  och maktförhållanden 
samt att invandrare sällan får komma till tals i pressen (Löwander 1998:88, 
91).  Jag  tror  att  det  är  en  viktig  orsak  till  att  missnöjet  och  motståndet 
formuleras på ett sådant sätt som Svartskallebrigaden valt att göra det. Ser vi 
till  citatet  ovan  är  det  just  en  arrangerad  händelse som ger  Svartskalle-
brigaden  möjlighet  att  föra  fram sina  ståndpunkter.  De  är  medvetna  om 
nyhetsmediernas krav på spektakulära uttryck för att få chansen att föra fram 
sina budskap. Möjligheten att  skapa debatt  och definiera sig själv och sin 
omgivning sker i och med detta i stor utsträckning på massmediernas villkor. 
Att  Svartskallebrigaden väljer  Rinkeby som arena  för  sina  budskap tyder 
också på en medvetenhet om det symbolvärde som finns lagrat just där. Det 
illustrerar också på vilka villkor som de får uttala sig. Genom att anspela på 
en förortskultur med graffitimålning och trumspel som kan associeras till det 
exotiska och militära är  protesten också del i  diskursen som reproducerar 
annorlundaheten.  Genom att  uppträda  med  några  diskursiva  signifikanter 
hoppas man att budskapet ska gå fram. Trots detta sker en betydelseglidning 
och det tänkta budskapet, som var att uppmärksamma väktarvåld, hamnar i 
bakgrunden.  Istället  får  Svartskallebrigadens  representanter  ge  sina  syn-
punkter på en tidigare intervju där "invandrarungdomar" uttalat sig om det 
som i media blir kallat ”Rissne-våldtäkten”. När de försöker påtala rasismen 
får de istället kommentera den ”omvända rasismen”, som tidningen sedan 
tidigare  fört  fram och  aktualiserat  i  samband med  tidigare  artiklar.  Anna 
Bredström, som också analyserat den här händelsen, kommer fram till att de 
intervjuade  personerna  tilltalades  som representanter  för  Invandrare med 
syfte  att  bekräfta  den  tolkningsram  som  medierna  anlade  på  händelsen, 
nämligen en ”patriarkal  kultur”  hos  förövarna  (Bredström,  2005,  se  även 
Ericsson m.fl. 2002). Magnus Dahlstedt har i en intervjuundersökning visat 
att  mediernas  rapportering  fick  direkta  effekter  på  vardagslivet.  Att 
invandrargöras i detta sammanhang betydde att förknippas med en patriarkal 
kultur.  Effekten  blev  ett  undvikande  av  situationer  och  samtal  där  man 
riskerade omgivningens menande blickar (Dahlstedt 2005).
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Avlägsenhetstekniker

I  litteraturen och inom forskningen har  man laborerat  med avlägsenheten 
som tema. Avlägsenheten är kopplad till  den som företar och berättar om 
resan. Resan till det Andra antas bära på specifika löften för seendet. Ingen 
plats är neutral och särskilt platser som besöks för deras löften om möten 
med  det  Andra  innehåller  kännetecknande  rekvisita.  Dessa  platser  strukt-
ureras efter föreställningar om dels en rumslighet, i ett uppdelande av Här 
och  Där,  samt  i  en  tidsuppdelningen,  som struktureras  i  ett  Nu  och  Då. 
Genom att både rum och tid är så sammanvävda sker översättningar där rum 
görs synonymt med tid (Clavier 1997). Rum–tid schemat är genomgående 
för den koloniala strukturen och tillåter den vilsne att upptäcka den Andra 
gång på gång. Det som eftersöks hos den vilsne resenären och som antas 
finnas i det okända, ska göra att författaren hittar hem, finner sig själv. Precis 
som departementsskrivelserna ovan visade prov på. Trots att det inte var det 
uttalade  syftet  så  fick  det  den  effekten.  Det  är  ett  återkommande  tema i 
reseskildringen  som  återfinns  i  såväl  skönlitteraturen  som  inom  det 
dokumentära/etnografiska författandet. 

I Roland Barthes Empire of Signs (1982) är vilsenhet och avlägsenhet led-
motiv. I Tokyo, där kartläsning är utesluten för en västerlänning, sker en för 
Barthes önskad störning; en förirrande erfarenhet som, enligt  Barthes, har 
potential  att  ifrågasätta  kunskapsparadigm.  Det  aktiva  sökandet  efter  av-
lägsenhet är ett försök till en metod för ifrågasättandet och undergrävandet 
av diskurser. Därför valde och sökte Barthes avlägsenhet. Inte bara som geo-
grafisk metafor utan som en kunskapskritik, där det Andra också hänvisade 
till  ett  vetande  som  kunde  stå  utanför  de  vetenskapliga  berättelser  som 
formulerades inom ramen för det europeiska (Zilcosky 2004:229).6

Edward  Said  diskuterar  den  europeiske  orientberättarens  avlägsenhets-
praktik  som  en,  för  betraktaren,  aldrig  sinande  källa  till  njutning  (Said 
2000:193). Barthes och Said har olika syften med sina avlägsenhetsexempel 
men pekar åt samma håll. I Barthes fall finns ingen önskan att domesticera 
och förändra det rum som gör honom vilsen och ovetande. Hans avlägsenhet 
handlar egentligen inte om den plats, Tokyo, där han befinner sig. Istället är 
det för att få syn på det invanda, rutinmässiga i den egna vardagen som den 
ter sig på avstånd som intresserar honom. Said berättar om hur avlägsenhet-
en,  när  den  upplevs  och  kan  produceras  som  främmande,  tjänat  den 
europeiska självbilden.

Den som söker distansera sig kan använda sig av välkända avlägsenhets-
tekniker.  Den populäraste  är  sannolikt  att,  som Barthes  gjorde,  resa bort. 
6 Zilcosky diskuterar vidare hur den västerländska litteraturen är fylld av både berättare och 
litterära huvudpersoner som söker sig till vilsenheten. Till exempel Goethes Die italienische 
Reise  (1786-1788)  och  Gustave  Flauberts  Voyage  en  Orient  (1849-1851).  I  On Holiday 
(1999) skriver Orvar Löfgren om resan som en jakt efter sinnestillstånd som kunde upplevas 
som fria (Löfgren 1999:19).
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Metaforiken kring avlägsenheten är omfattande. På ett plan är avlägsenheten 
kopplad till det fysiska, geografiska. Men det kan lika gärna handla om en 
distansering som tar sig uttryck genom sinnet, en uppmärksamhetsteknik för 
att hitta nya synvinklar och uppmärksamheter. Den romantiska föreställning-
en om det senare sinnestillståndet är att den som avlägsnar sig är fri. Fri från 
tvånget att vandra på de väl upptrampade stigarna. Då antas avlägsenheten 
syfta till att kontakten med det kända upphör.

Den  här  genrekarakteristiken  är  vanlig  i  reseberättelser.  Men  i  dessa 
berättelser  förutsätts  också  att  den  som avlägsnat  sig  återvända  från  sin 
bortavaro,  för  att  återberätta  om  erfarenheterna  om  det  okända.  I  den 
bemärkelsen  är  resan  och  berättelsen  en  cirkulär  rörelse  som startar  och 
slutar vid samma utsiktspunkt. Subjektet möter sig själv som annan och har 
tagit vägen genom det Andra för att få syn på sig själv. Resonemanget är 
överförbart till  den journalistiska praktik som förlägger det Andra till  den 
Invandrartäta  förorten; en  förort  som är  utanför,  bortom och  undantagen 
föreställningen  av  ett  nationellt  Vi.  Resemotivet  innehåller  därmed  både 
avlägsenhet och närhet. Den fysiska rörelsen bort från det vardagliga in, eller 
bort, till det Andra förväntas, förutom den fysiska förflyttningen, också bli 
en inre resa. Resan förväntas föra samman skilda delar, skilda världar. Resan 
varslar om specifika kunskaper om världen och det Andra samtidigt som den 
innehåller löften om att kunna omfördela den roll som berättaren har i sitt 
förhållande till  världen (Vallström 2002).  Det  som uppfattas  som radikalt 
annorlunda antas kunna ge perspektiv på den man är. Men det annorlunda-
gjorda framställningsrummet utforskas inte i relation till de erfarenheter som 
utbyts  i  mötet  med  den  Andra  utan  som  ett  sätt  att  få  sig  själv  belyst 
(Zilcosky 2004). 

I boken Mörkt spel – vithet och den litterära fantasin visar Toni Morrison 
hur den afrikanistiska närvaron och gestaltningen av de Svarta i amerikanska 
äventyrsromaner  bidragit till den  Vita amerikanska självbilden. Infogandet 
av den Svarta annanheten i berättelsen syftar till just det. (Morrison 1993:34) 
Den  Svarta kroppen  noteras  som  svart,  medan  i  de  fall  inget  sägs  om 
romanfigurens hudfärg så är den Vit. Den egna självbilden gick genom den 
Svarta kroppen i de amerikanska äventyrsromanerna, en process som också 
Zilcosky noterar  ovan.  Att  uppmärksamma  den  Andra  som avlägsen,  att 
avlägsna  sig  och  återkomma  som  pånyttfödd.  Idag  återfinns  motiven  i 
resetidningar  och guider  för  resenärer.  Från  1960-  och 70-  talen  har  den 
ensamme äventyraren  fått  sällskap av turisten  som kan bära äventyrarens 
ambitioner  vidare.  Aptiten  för  det  exotiskt  annorlunda  har  de  båda  och 
hungerskänslan mättas när föreställningen av det  avlägset  exotiska infrias 
(Boorstin  1992:109).  Under  rubriken RES i  Expressen  050603 uppmanas 
läsaren att: 
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Ta T-banan till Orienten

Storkyrkan  kan  du  vid  det  här  laget.  Drottninggatan  likaså.  Men  har  du 
besökt den turkiska moskén i Fittja  eller  shoppat  kläder på Multi  cultural 
palace? Vi drog ut till de två Stockholmsförorterna Fittja och Rinkeby och 
upplevde en större kulturchock än en charter vecka i turkiska Alanya. Vad 
väntar du på Jalla!

Det är spänningen i det Andra, det avlägsna, som artikeln syftar till att kom-
ma nära. Spänningsmotiven aktiveras genom den föreställda avlägsenheten 
till maten och människorna. 

Avlägsenhetsvariabler

Förorterna Tensta och Rinkeby återkommer ständigt i medierna i samband 
med  avvikelser  som  hela  tiden  jämförs  mot  en  norm.7 I  många  artiklar 
presenteras  sanningar  i  form av  faktarutor  med  statistiska  klargöranden  i 
syfte att visa på sakförhållanden och utmärkande omständigheter för just den 
specifika förorten i förhållande till de andra. Ett jämförande mellan tabeller 
och diagram ger läsaren en överblick och insikt om skenbara förhållanden i 
olika områden i staden. Läsaren kan snabbt avgöra om det är tryggt-otryggt, 
segregerat-integrerat,  om invånarna är  fattiga-rika  eller  arbetande-bidrags-
tagare. Ett områdes karaktär ringas in genom dessa dikotomier. Och defini-
tionen  av  ett  problemområde  fastställs  genom  statistikens  övertygande 
representationer.  Den övergripande  artikelkategorin  som behandlar  frågan 
om trygghet och otrygghet är de artiklar som handlar om brott. 

SÅ MÅNGA BROTT BEGÅR INVANDRARE

Aftonbladet granskar verkligheten bakom statistiken som så få vågar tala om. 
Invandrare är  överrepresenterade i brottsstatistiken.  Media har tassat  kring 
ämnet som katten kring het gröt. Det finns de som anser att det öppnat bak-
dörren för mörkerkrafterna i samhället. Sverigedemokrater och nazister som 
”vågar säga det som ingen annan vågar”. Aftonbladets [namn] och [namn] 
har gått igenom den statistik som finns i ämnet.Och talat med ungdomar i in-
vandrartäta områden, forskare, kriminella och poliser. En siffra brukar annars 
glömmas bort. Invandrare är mest överrepresenterade när det gäller våldtäkt. 
Men det handlar om en mycket liten klick. 99,90 procent av alla invandrare 
registreras aldrig för våldtäkt under en femårsperiod. Det här reportaget ägnar 
sig – liksom all journalistik – åt undantagen. Det kan vara bra att komma 
ihåg. /…/ (Aftonbladet 000313)

7Det här textavsnittet ingår i rapporten Miljonprogram och media (Ericsson m.fl. 2002). De 
mediatexter som ligger till grund för min analys beskriver förorterna på Järvafältet, som var 
rapportens syfte. Men jag menar att de också har ett generellt värde för konstruktionen av den 
Invandrartäta förorten. 
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I artikeln redogör tidningen för hur brotten fördelas olika mellan  Svenskar 
och  Invandrare.  De  invandrargjorda  delas  också  upp  i  en  ”ursprunglig” 
tillhörighet  efter  vilka  länder  de  kommer  ifrån.  Uttalanden  kommer  från 
Brottsförebygganderådet (BRÅ) och en forskare i  kriminologi.  Tidningen 
besöker också förorten för att få sina siffror bekräftade. I bildtexten står det 
att läsa: En man grips av kravallutrustad polis i invandrartäta Rinkeby utan-
för Stockholm.  Läsaren upplyses  om att  det  är  undantagen som redovisas 
men det presenteras inte så. Det är nu hög tid att upplysa läsaren om hur det 
förhåller sig. Sanningen ska fram. Som alibi för den här typen av artiklar, 
som inte bara reproducerar rasism utan också skapar rasism, används tyst-
naden. Man menar att ingen annan vågar säga något därför anser tidningen 
att det är viktigt att redovisa fakta. Med citattecknen skapas känslan av att 
det är en vardaglig och allmän uppfattning att vi som läsare vill ha dessa 
uppgifter. Vem som uttalat den önskan som motiverar artikeln som ska ”säga 
det som ingen annan vågar” är anonym men kan förstås som att det är en 
generell förhoppning från en stor majoritet. Den journalistiska praktiken att 
föregå  och  formulera  läsarens  nyhetskrav  har  också  uppmärksammats  av 
Teun van Dijk (van Dijk 2000). Vidare presenteras artikeln som en nyhet. En 
nyhet kräver att någon ny information tillkommer och upplyser läsaren om 
en händelse eller  en förändring, därför kan man ifrågasätta nyhetsvärdet  i 
den här artikeln. Den invandrargjorda förorten har länge uppmärksammats i 
samband med brott.  Upprepningsvärdet ligger i att  den tidigare statistiken 
bekräftas och att läsarens fördomar får fäste och intygas med artikeln och 
därmed  blir  verkliga.  De  statistiska  undantag  som  tidningen  så  tydligt 
redovisar förnekar en ökad brottslighet men läsaren påminns om farorna med 
Invandraren, och vikten av att tala om sanningen (läs Invandrare och brott) 
annars kan rasisterna ta över samtalet. Med den logiken ger tidningen legi-
timitet åt en reproduktion av såväl rasistiska utsagor som rasistiska känslor.

Under slutet av 2005 publicerar BRÅ en ny rapport:  Brottslighet bland 
personer födda i  Sverige och i  utlandet  (BRÅ 2005:17).  Av dem som är 
positiva till rapporten beskrivs den som efterlängtad för att den ska kunna 
visa sanningen, hur det egentligen är. På Dagens Nyheters debattsida föregår 
Folkpartiets Mauricio Rojas rapporten och hävdar att det är kulturarvet som 
ligger  bakom  invandrarnas  brottslighet  (DN  051212)  Av  dem  som  är 
negativa  till  undersökningen  framförs  kritik  mot  att  undersökningar  fort-
farande utgår från begreppet invandrare, trots att det inte har en förklarings-
grund. En rad studier har visat att rättssystemets olika instanser diskriminerar 
på etniska grunder (Diesen m.fl. 2005, Ericsson 2006, SOU 2006:30).

Kartläggningar där Järvafältets bostadsområden kartifieras behandlar eko-
nomi, brottslighet, hälsa och segregering. Ofta sammankopplas dessa teman 
med varandra. Vad man lägger huvudbetoningen på varierar från gång till 
gång. Det ger statistiska zoner i ett försök att visualisera och skapa kontroll 
över det som sker. I den topografiska beskrivningen upprättas dessa gränser 
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med  ord  som  spridning, expansion och  koncentration. Variabler  som  in-
komst, härkomst och bidragstagande är viktiga i dessa scenerier.

Det  sämsta  sjukläget  utkristalliseras  tydligt  i  de  delar  som  har  många 
lågutbildade och lågavlönade. Är inslaget av invandrare relativt stort stiger 
ohälsotalen  ytterligare.  Dessa  tre  variabler  –  utbildning,  lön  och  andelen 
invandrare  –  användes  i  undersökningen  för  att  visa  på  medicinskt  och 
socialmedicinskt  ”tunga”  områden.  /…/  Sifferstatistiken  visar  att  6  av  15 
särskilt  ”sjuka” zoner ligger i  sydvästra Stockholm /…/ Samma sak gäller 
Tensta, Rinkeby, Hjulsta, Husby och Akalla (DN 940413).

Här används  kategorin  Invandrare som en variabel  för  att  visa  ett  hälso-
tillstånd. Att förorterna kring Järvafältet betecknas som sjuka zoner blir en 
logisk konsekvens av att  variabeln  Invandrare antas vara förklarande.  Att 
områden  pekas  ut  som  farliga  ger  sannolikt  effekter  i  sig  vad  gäller 
myndighetsutövande, åtgärdsprogram och rapportskrivande. De utlöser och 
avlöser varandra.8

Bor du i ett område med låg social status och stort antal hyreslägenheter – ett 
område som till exempel Rosengård, Hammarkullen eller Tensta? Då är du 
förmodligen en överviktig, lågutbildad rökare som löper upp till tio gånger 
högre risk att läggas in på psykiatrisk klinik. Så illa behöver det givetvis inte 
vara /…/ (Aftonbladet 001015).

Rumsligheten är avgörande för dessa artiklar. Att knyta siffran till en speci-
fik plats bidrar till att  göra området  och människorna mätbara,  till  objekt. 
Siffrorna blir till symtom på ett rumsligt patologiskt tillstånd. Det ger sjuka 
rum och det ger friska rum. Vidare finns det en underliggande föreställning 
att det sjuka kan botas bara rätt medicin sätts in (Jfr Lefebvre 1982:60-62). I 
den undersökning som Aftonbladet hänvisar till ovan är det framförallt: ”/…/ 
kombinationen ensamboende/äldre, följt  av arbetslöshet, utomnordisk bak-
grund, ensamstående förälder och personer med låg utbildning, /…/” som 
utgör den största risken för ohälsa.

Den sociala  kontrollen kan ses  som ett  försök från samhällets  sida att 
förutse framtiden. För tidningarna är rapporterna välkomna nyheter  för de 
kan presenteras på ett dramatiskt och effektfullt sätt. Resultatet av kartlägg-
ningen ger  dramatiska  scenarier  om  Förortens  och  det  Invandrartäthetens 
hotfulla och skrämmande utveckling. I den här kunskapsproduktionen är det 
tomhet man producerar, hemsökelser av det Andra.

I dessa artiklar är kartläggningen också en övervakande metod som måste 
till för att sjukdomarna ska kunna bekämpas. På det sättet blir det också ett 
sätt att återfå en känsla av kontroll över något som anses vara utom räckhåll 

8Dessa  ”socialekonomiska  kartläggningar”  publiceras  med  jämna  mellanrum.  För  artiklar 
relaterade till Regionplane- och trafikkontorets rapport Social atlas över Stockholmsregionen 
se till exempel Dagens Nyheter 000519, 000630 och Expressen 000703.
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och dolt. Media är genom den här typen av artiklar med och återskapar det 
som  Mats  Beronius  talar  om,  nämligen  inneslutnings-  och  uteslutnings-
processer. Inneslutningen handlar om hur individerna genom olika praktiker 
stängs  inne  och  analyseras.  Det  sker  till  exempel  genom  vetenskapliga 
rapporter och statistiska rapporter. Analyser sker för att ringa in och se vilka 
olikheter som gör att de Andra är avvikande. Genom att använda kategorier 
som Invandrare tillhörande en viss kultur eller etnisk grupp, arbetslösa och 
bidragstagare, blir de som bor i de stigmatiserade områdena alltid utpekade, 
separerade och uteslutna från normen. Genom att inneslutas och uteslutas, 
definierad  som  en  representant  tillhörande  någon  av  de  uppställda  kate-
gorierna,  produceras  utanförskapet  i  samma process  (Beronius  1986:125). 
Brottet tenderar att få sin förklaring i kulturen eller etniciteten och inte i de 
sociala  villkoren  (jfr  Sernhede  2000:63).  Ytterligare  en  följd  av  en 
meningsproduktion som följer av faktarutor och statistiska redogörelser är att 
kraven på legitimitet reduceras, återigen talar man om ett givet tillstånd.

Kartläggningen av boendemönster som ges etniska förklaringar är tydligt 
i materialet. Med motiveringen att människor med samma bakgrund vill bo 
på samma ställe förklaras detta faktum. En förklaring som döljer den rasifier-
ade boendesegregationen (Molina 1997). Kring den etniska kartläggningen 
är det koncentrationen och tätheten som är avgörande.

SVENSKARNA BLIR FÄRRE NÄR INVANDRARNA FLYTTAR IN

Husby, Bredäng och Rågsved är Stockholmsregionens nu snabbast växande 
invandrarområden. Det visar DN:s kartläggning av boendesegregationen i 
Stor-Stockholm. 

Under 80-talet var det i miljonprogrammets norra Botkyrka och i Tensta-
Rinkeby som invandrarnas andel av befolkningen ökade mest. Denna ökning 
tycks nu ha mattats av. /…/ 

Av stadsdelarna längs tunnelbanans linje 10 på Järvafältet är det bara vid 
slutstationen  Hjulsta  som  invandrarbefolkningen  ökat  i  någon  större 
omfattning. 

Som framgår av karta och tabell här intill är det i stället i andra väder-
st[r]eck som regionens nu snabbast växande invandrarområden ligger. Och 
bara hälften av dem räknas till miljonprogrammets förorter. 

I samtliga dessa områden utgör dock invandrarna en betydligt lägre andel 
av befolkningen än i de tidigare inflyttningområdena, där 60-70 procent har 
utländsk härkomst. Norr om Rinkeby-Tensta ligger Kista, Husby och Akalla 
vid tunnelbanans linje 11. I Husby var invandrarnas andel av befolkningen 
vid 80-talets mitt 30 procent. 1990 låg den runt 40 procent och 1993 runt 50 
procent, varav fyra femtedelar från syd- och utomeuropeiska länder. I Akalla 
och Kista är invandrarnas andel något lägre, men växande (DN 950403).
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I STOR-STOCKHOLM MÖTS HELA VÄRLDEN

/…/ En etnisk grupp kan en gång i tiden ha rekryterats till en stor arbetsplats i 
regionen och sedan bosatt sig där för gott. /…/

De  flesta  större  flyktinggrupper  har  vid  sin  ankomst  hänvisats  till  de 
områden med tomma lägenheter som just då funnits i regionen. Sedan har de 
rotat  sig  där,  exempelvis  i  något  av  Stor-Stockholms  många 
miljonprogramsområden /…/ (DN 950410).

Inledningsvis omtalas boendet som en effekt av den för tillfället rådande bo-
stadssituationen. Sedan övergår det till att bli ett slags vandringsmönster som 
kan och ska följas. Hur det bland vissa etniska gruppers bosättningsmönster 
uppstår kolonier. 

Som DN:s kartläggning  visar  finns  nu liknande tendenser  på andra  håll  i 
regionen. På vidstående karta visas var de största etniska koncentrationerna 
finns (DN 950410).

Det ger bilden av en oidentifierbar massa som slår sig ned,  rotar sig,  som 
ibland  bildar  kolonier.9 Det  finns inget  individuellt  i  kartläggningen eller 
statistiken, möjligen kan någon utgöra en felkälla eller av någon anledning 
vara osynlig för att han eller hon hamnat utanför kartans gränsområde. Det är 
som om man beskriver en oformlig massa, men med kartan kopplad till den 
etniska variabeln kan människorna inordnas i en geografi. Samma variabler 
(till  exempel  ursprung,  utbildningsgrad  och  graden  av  arbetslöshet)  blir 
därför betydelsebärande element i konstruktionen av Invandraren.

Av detta  följer  att  utsagor  i  form av  statistiska  redogörelser  och  kart-
ritandet är mer än bara reflekterande och speglande. De är också aktiva i 
skapandet av föreställningar och vår förståelse av verkligheten. Media har 
bidragit  till  att  ange de ramverk inom vilka vi kan förstå och tolka dessa 
artikulationer. Den här typen av berättelser eller artikulationer är delar i den 
massmediala praktik som bidrar till systematiseringen och ordnandet av vårt 
förhållande till verkligheten (Jfr Beronius 1986, Laclau & Mouffe 1985).

Massmedierna  använder  Invandraren som  avlägsenhetsvariabel  i  sitt 
berättande. De knyter människor till ett specifikt geografiskt rum och fram-
ställer  såväl  personen  som förorten  som avgränsad  och  åtskiljd  från  det 
övriga samhället. 

9Brune har uppmärksammat språkbruket vid journalistiska representationer av flyktingar som 
kommer till Sverige. I dessa utsagor liknas flyktingarnas rörelser vid  strömmar  och  vågor. 
(Brune 1998:34) 
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Bild 9. Publicerad i Expressen, 930910. Foto Torbjörn Andersson.

I anslutning till ovanstående bild skriver journalisten: 

En märklig ingrediens i kriget på Balkan är soldaternas förtjusning i graffiti. 
Överallt kluddar de sina namn, sina nationella symboler. Överallt försöker de 
markera gräns mot ”dom andra”. Över dörren till det utbrända huset kan man 
läsa: ”Detta är Serbien”. Också Torbjörn Anderssons bild visar en gräns. Den 
är inte föremål för strider, den ångar inte av blodig tragedi, den är i stället lite 
komisk. En linje dragen i en typisk svensk betongkulvert. På den ena sidan 
”Sverige”, på den andra ”Rosengård” förorten där svenska skolelever utgör 
en minoritetsgrupp. Denna gräns mellan ”vi” och ”dom” är inte upprättad av 
främlingsfientliga  svenskar.  Den  är,  så  sägs  det  i  alla  fall,  dragen  av 
invandrarungdomar.

Journalistens bildtext ovan omtalar den målade linjen mellan Rosengård och 
Sverige som komisk, trots att han hämtar sin gränsdiskussion från kriget på 
Balkan. Journalisten tar inte gränsen på allvar och utesluter också möjlighe-
ten att gränsen är målad för att visa och kommentera erfarenheten av att man 
upplever sig vara undantagen, inom men utom, Sverige.
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III
Autenticitetens budbärare
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Avlägsenhetsuttrycken,  som förra kapitlet  behandlade,  är  inga nya förete-
elser. I föreställningen om det primitiva Andra återkommer avlägsenhetsut-
trycket som en grundton för fascination. Det primitiva tar sig olika uttryck i 
olika fält men de återkommande orden som syftar till att förklara det primi-
tiva handlar om renhet, originalitet och enkelhet (Torgovnick 1990:19). Med 
dessa ord skapas den språkliga sfär inom vilken tanken på det primitiva ryms 
och gestaltas. I konsten kan renheten förstås som en form eller en linje som 
uppskattas för sin enkelhet, fri från det komplicerade. Därmed placeras också 
det föreställningar om primitivitet  in på en tänkt  utvecklingslinje.  De ord 
som förknippas med det primitiva och orden som associeras med civilisation 
(t.ex.  abstrakt,  utveckling,  logisk)  placeras  in  dikotomin  primitiv  –  civi-
liserad. Inom konsten blev hyllandet av det primitiva under 1900-talets bör-
jan en utgångspunkt för många konstnärer och de möttes av publikens upp-
skattning.  Det  var  inte  i  första  hand  den  "primitiva  konsten"  som 
uppvärderades  utan  vad de franska  avantgardisterna  gjorde  med  den som 
uppskattades. De lät sig inspireras av det primitiva,  gå vilse hos och i det 
Andra, och utnyttja det som en språngbräda för den egna konsten (Lundahl 
2002).

Avlägsenheten importerades, under 1800-talet och början av 1900-talet, 
till de stora städerna där smaken för det primitiva var uppskattad. Exponer-
ingsytorna för det vilda Andra var, innan den etnografiska filmen kom att ta 
mycket  av  det  ansvaret,  på  utställningar,  museer  och  inte  sällan  på  zoo. 
Representanter  för  ursprungsbefolkningar  tvingades  turnera  runt  i  både 
Europa och USA och förevisa det primitiva. När avlägsenheten var nära inpå 
studerades  detaljerna och de kroppsliga  rörelserna som annorlunda för  en 
intresserad publik. Det var en framställning som förenade nöjet att beskåda 
den Andra med den vetenskapliga ambitionen att kategorisera. Praktiken var 
ett led i en kategoriseringsteknik som syftade till att producera mening och 
ras kring en självbild som skulle motsvara tankarna om utveckling, förfining, 
civilisation och det nationella, det vill säga ord som förstods som det primi-
tivas  motsats  (Rony  1996:38).10 Det  var  också  där  som  tanken  på  det 
primitiva  konstruerades.  Avlägsenheten  tillkännagavs  genom hudfärg men 
också genom kroppar som avbildades i vissa ställningar och hållningar. Upp-
draget  att  kartera  den  Andra  kom att  formuleras  både  som vetenskapligt 
nödvändigt och underhållande. Att utföra dessa karteringar av kroppar och 
rörelser var ett vetenskapligt uppdrag men genom att de Andra också före-
visades allmänheten på offentliga utställningsscener, utförda av importerade 
kroppar,  kom  dessa  uppvisningar  att  fungera  som  bevis  för  de  Andras 
avvikelser  och samtidigt  belysa  en europeisk  eller  Vit  mänsklighet.(Rony 
1996).  Susan Sontag har historicerat  de scener som väckte publikens och 
10Rony skriver om etnografiska spektakel och hur bland andra den franska antropologen Félix-
Louis Regnault i slutet av 1800-talet såg möjligheter att studera och bilda kataloger över de 
Andras (vildarnas) rörelsescheman, utan att avlägsna sig från Frankrike.
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fotografernas intresse i slutet av 1800-talet. Avlägsenheten studerades gen-
om fotografernas uppseendeväckande bilder av det Andra. Klass och ras var 
de  tongivande  elementen  i  dessa  bilder.  Fotografen  John  Thomson  pub-
licerade (1877–1878) 36 bilder under titeln  Street life in London. Thomson 
hade  tidigare  varit  upptäcktsresande  i  Kina  men  vände  nu  blicken  och 
avlägsenheten  till  det  näraliggande.  Han  lär  också  vara  den  som  först 
tillämpade hemma-hos-reportaget (Sontag 2001:67). Även den andra typen 
av avlägsenhet som representerades av celebriteter blev vanliga.

Att färdas mellan förnedringens och den fina världens verkligheter utgör en 
del av själva drivkraften i det fotografiska engagemanget /…/ Fattigdomen är 
inte mer surrealistisk än rikedomen; en kropp klädd i smutsiga trasor är inte 
mer  surrealistisk  än  en  furstinna  uppklädd  inför  bal  eller  en  späd  naken-
modell. Vad som är surrealistiskt är det avstånd som framtvingas och över-
bryggs  av  fotografiet:  det  sociala  avståndet  och  avståndet  i  tid  (Sontag 
2001:68). 

Artisten Josephine Baker, en celebritet inskriven i den massmediala offent-
ligheten, avbildades som en resenär som reser från slummen till societeten. 
Under 1920-talen och framåt  gestaltades olika avlägesenhetsteman genom 
berättandet om henne. Genom talet om henne genomkorsades föreställningar 
om ras,  kön och sexualitet.  Hennes fattiga  ursprung skildrades ofta  i  tid-
ningsartiklarna, vilket fick berättelsen att bli sagolik. Med henne i synfältet 
kunde den avlägsenhet som åskådarna längtade efter diskuteras och hamna i 
fokus.  I  massmedierna  tillskrevs  hon subjektstatus  som individ  samtidigt 
som hon blev del i den struktur som förtryckte och utövade makt mot henne 
som person  och  den  rastillhörighet  hon  tillskrevs.  Hennes  offentlighet  är 
jämförbar med tidigare utställningar som förevisade det primitiva men här 
framställdes det Andra endast genom underhållning. Hennes framträdanden 
var hela tiden beroende av publikens uppfattningar om underhållning och 
deras syn på den Andra.

Baker  var  en  av  de  första  internationellt  uppmärksammade  kvinnliga 
stjärnorna med afroamerikanskt ursprung. Hon uppträdde under 1920- och 
30-talen  huvudsakligen  i  Paris,  men  även  i  andra  stora  städer  runtom  i 
Europa. Hon föddes i Saint Louis 1906 och uppträdde på Broadway, men där 
uppskattades inte hennes scenkonst, så som den kom att göra i Paris. I början 
av  hennes  karriär,  som  startade  i  de  tidiga  tonåren,  bedömdes  hennes 
förmåga att  medverka  i  Svarta teater-  och dansuppsättningar  efter  hennes 
hudfärg. I Saint Louis hade hon fått höra att hennes hud var för ljus men i 
New York var huden istället för mörk. I Paris uppskattades en ”amerikansk 
svarthet” som sammanhörde med intresset för  L’art Negre  (Rose 1990:7). 
Bland avant gardet var det primitiva en positiv beteckning (Lundahl 2002). I 
förhållande  till  primitivismen  både  intog  hon och  tilldelades  ambivalenta 
subjektpositioner. Bland de  Svarta ifrågasattes hon för att man tyckte hon 
försökte vara vit och bland de Vita ifrågasattes hennes mänsklighet. Hon var 
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varken man eller kvinna, människa eller djur (Rony 1996:199). Ändå, eller 
just därför, samlades det vita manliga Paris och fascinerades av henne. Hen-
nes  roll  bland  recensenter  och  övrig  publik  diskuterades  i  medierna.  En 
aspekt i Bakers uppmärksamhet handlade om betraktarens tomhetskänslor. 
Det Vita, manliga subjektets självbild som modernt,  upplyst och rationellt 
fick sin belysning genom den avlägsenhet man skapade kring föreställningar 
om  den  exotiska  kroppen  som  en  fantasi.  Det  var  i  den  här  tankekon-
struktionen  som  han  kunde  finna  båda  begär  och  tecken  på  sin  egen 
civilisation. Baker konstruerades och placerade in sig själv i vithetens blinda 
fläck. Som den fantasi om den vilda, otämjda och Svarta kvinnan. Publikens 
uppskattning passerade genom ett djungelsceneri. I det handlingsutrymmet, 
genom att motsvara publikens föreställningar om djungeln och det primitiva, 
utförde Baker sina framträdanden i en villkorad fantsiram men med inslag av 
subversivitet. I sin självbiografi refererar hon till en recension som hon fått 
efter ett framträdande:

Woman or man? Her lips are painted black, her skin is the color of bananas, 
her cropped hair sticks to her head like caviar, her voice squeaks. She is in 
constant  motion,  her  body writhing like  a  snake or  more precisely like  a 
dipping saxophone. Music seems to pour out from her body. She grimaces, 
crosses her eyes, puffs out her cheeks, wiggles disjointedly, does a split and 
finally crawls off the stage stiff-legged, her rump higher than the head, like a 
young giraffe … This is no woman, no dancer. It’s something as exotic and 
elusive as music, the embodiment of all the sounds we know… And now the 
finale, a wildly indecent dance which takes us back to primeval times… arms 
high,  belly  thrust  forward,  buttocks  quivering,  Josephine  is  stark  naked 
except for a ring of blue and red feathers circling her hips and another around 
the neck (Citat från Rony 1996:199, orig. i självbiografin Josephine 1988:55) 

Baker visste  vilken roll  som förväntades av henne.  Avlägsenheten visual-
iserades genom den Svarta, nästan nakna, kroppen till en Vit manlig publik. 
Begreppet primitiv betecknade en europeisk självbild som såg sig själv som 
upplyst  och  modern.  Genom  Bakers  framträdanden  skrev  recensenter 
sexualiserande  och  rasifierande  artiklar  med  hänvisningar  till  djungeln 
(McEachrane 2001:80).

Bakers  framträdanden  kom  att  bli  något  publiken  begärde  men  som 
samtidigt uppfattades som stötande. Till en och samma karaktär kunde pub-
liken koncentrera och diskutera sina åsikter, Baker fungerade som en vatten-
delare. För henne kom uppmärksamheten att fästas vid det vilda och djur-
iska, en tematik som recensenter och journalister inte lät  henne gå vidare 
från.  I  beskrivningarna  av  hennes  uppträdanden  var  hon  vild,  impulsiv, 
spontan och primitiv. Varje kroppsrörelse tillskrivs egenskaper som återfinns 
i djurens värld. I början av hennes karriär bjöd hon in till den blicken men 
efter hand, liksom i många andra artisters medierade liv, kunde inte Bakers 
skildrare skilja mellan de rollfigurer hon spelade på scenen och den person 
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hon var bakom scenen. Till detta ska tilläggas att hon efterhand också för-
sökte göra sig fri från de bilder av en sexualiserad primitivism som tillskrevs 
henne under den tidiga karriären. Till viss del kanske hon lyckades men de 
tidiga åren i Paris förföljde henne.

Bild  10.  Teckning  av  Josephine  Baker.  Publicerades  i  
programbladet i samband med hennes Sverigeturné 1958. 
Foto: Urban Ericsson

I spelprogram, annonser och reklamaffischer från 50-talet återkommer hen-
nes kropp i form av karikatyrer och påminner publiken om hennes tidigare 
karriär. Blyertsstreck framställer henne återigen som en fantasi. Karikerande 
linjer som ger utrymme för den som hållit i pennan att betona dragen i den 
framställning av henne som en attraktiv, häpnadsväckande kropp, bananerna, 
de nakna brösten och de vindande ögonen. Den bilden kontrasteras mot den 
dekorerade Baker, medaljer som hon fick för sina insatser under kriget. 
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Trots att berättandet om Baker sällan kunde lösgöra sig från bilden av det 
primitiva  Svarta som det  Vita samhället krävde av henne, menar Rony att 
uppmärksamheten  handlade  om  Bakers  hybriditet  och  det  är  detta  som 
upprör och fascinerar åskådare och kritiker. Hon visade växelvis upp bilden 
av det primitiva Andra och bilden av en hyperfeminin elegans som tolkades 
som  Vit och  civiliserad  (Rony  1996:199).11 Uppmärksamhetens  grund 
handlade i många stycken om Bakers position som en karaktär mittemellan. 
Skildrarna, som i citatet ovan, ifrågasätter hennes tillhörighet i fråga om ras 
och kön. När jag läser citatet nu undrar jag om det inte också var ironi som 
Baker sysslade med. Hennes poser bjuder in till tolkningar som finner sina 
förklaringar  i  det  vilda,  i  naturen.  Bananfärgad hud,  ormliknande rörelser 
och girafflik. Andra djurliknelser som recensenterna använde var känguru, 
kolibri och panter (Rose 1990:33). När Baker är definierad som något annat, 
djuriskt,  söker  recensenterna  stöd  i  musiken  för  att  bekräfta  henne  som 
annan.

If Baker was not able to escape her predicament, her awareness of it and the 
finesse and exuberant  parody of her theatrical  performance allowed her at 
times to transcend the gilded cage of her situation. /…/ Baker seems to rise 
above the stereotyped roles she was given ./…/ Baker in her extraordinary 
use of masquerade appears to be winking at the viewer (Rony 1996:2003).

Baker  tilldelades  ett  framställningsrum som var  uppbyggt  kring  föreställ-
ningar om ras, kön, sexualitet och civilisation; en fantasiram som dikterade 
villkoren för hennes möjligheter att framträda. 

Att spela Invandrarkvinna

På väg till ett seminarium berättar en kollega om sin väninnas erfarenheter 
som skådespelare. Berättelsen återges för att visa hur tillsynes godtyckligt 
och känslomässigt förödande den rasifierade fantasiramen verkar.

Under flera år hade hon varit upptagen med att gå in i roller på mindre, 
inte alltid så uppmärksammade, teaterscener. Det var en osäker tid, en stän-
dig jakt på roller och teateruppsättningar. Hon visste sällan hur livet skulle 
gestalta sig efter den uppsättning som hon för tillfället medverkade i. Vi kan 
anta att hon med jämna mellanrum lockades av tanken att vara med i någon 
av tevekanalernas såpor. Tanken på den ekonomiska tryggheten men också 
den trygghet som det innebär att ha ett arbete under lite längre tid var det 
som kändes frestande. Hennes tveksamheter till att medverka i den här typen 
av uppsättningar var delvis av en allmän karaktär. Många skådespelare anser 
11I Rose biografi är Bakers vindande ögon tecken på hennes rädsla eller ett tecken på glädje 
(1990:14). I Minstrel-uppsättningarna var de vindade ögonen ett manligt attribut, en teknik för 
framställningar av en stereotyp Svart karaktär. Bakers vindande ögon kan ses som en kom-
mentar till den stereotypen.
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att  dessa produktioner är  kvalitetsbefriade.  Den mer  specifika orsaken till 
hennes tveksamhet var att hon i dessa situationer då roller blev tillgängliga 
alltid var tvungen att framställa sig själv som Invandrarkvinna. Det var san-
nolikt inte problematiskt i sig, för hon migrerade från Chile för många år 
sedan. Vidare är hennes vardag fylld av situationer som låter henne förstå att 
hon är Invandrare. Men att framföra den rollen på en scen eller framför kam-
eran skulle medföra att hon valde att bära fram och agera ut de stereotyper 
som medieproducenten har av Invandrarkvinnan. Hon upplevde i många fall 
att  de roller som fanns tillgängliga för henne strukturerades av en dubbel 
underordning: den som Kvinna och Invandrare. Den rollkategori som tillde-
lades  henne innehöll  villkor  som paradoxalt  nog begränsade hennes  möj-
ligheter att spela teater.

Vid ett tillfälle fick hon kännedom om att en väletablerad såpa i någon av 
tevekanalerna skulle utvidga sin repertoar med en latinamerikansk kvinna. 
Efter många bryderier  bestämde sig skådespelaren för att söka rollen. Det 
borde inte vara så svårt att få rollen, tänkte hon kanske, nu när hon väl be-
stämt sig. Hon var verksam som skådespelare och hade lång yrkeserfarenhet. 
Den omständighet att hon en gång migrerade från Chile innebar också att 
hon hade ett utseende som hon antogs skulle krävas i rollen som latiname-
rikansk kvinna. Det svarta håret och de bruna ögonen skulle inte vara i vägen 
vid provspelningen.

Hon var tvungen att ta ställning till hur hon skulle uppträda vid provspel-
ningen. Hur hon skulle närma sig rollen som latinamerikanska. Skulle hon gå 
till provspelningen som sig själv eller som den bild av det latinamerikanska 
som hon uppfattade att omgivningen hade? I någon bemärkelse ikläder hon 
sig rollen som latinamerikansk kvinna i en teveserie. Någon kanske menar 
att det var ett fritt val, men kvinnan skulle kanske säga, med tanke på hennes 
livssituation, att det inte fanns något val. 

Provspelningen går bra, de närvarande bedömarna uttrycker sin belåtenhet 
med hennes insats. Hon hade, får vi anta, lyckats framställa sig som latin-
amerikansk kvinna eller i vilket fall fått bedömarna att tro att hon gestaltade 
en latinamerikansk kvinna i  Sverige.  Hon hade spelat  rollen bra.  Hon får 
genast veta att hon kan betrakta rollen som sin.

Några dagar senare ringer telefonen, det är en representant från produk-
tionsteamet som hör av sig för att berätta att de har funnit en annan skåde-
spelare till rollen som latinamerikanska. Ingen annan motivering följer än att 
det inte var riktigt rätt den här gången. Kanske nästa gång? Kvinnans tolk-
ning är att någon spelat rollen bättre. 

När serien sedan visas på teve undrar skådespelaren givetvis vad det var 
som skilde henne från den person som sedan fick rollen. Hon fann, till sin 
förvåning, att de var ganska lika till utseendet men personen på teve saknade 
den karaktäristiska språkliga brytning som signalerar ett annat ursprung än 
det Svenska. Skådespelaren som hon såg på teve var en Svenska som spelade 
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Latinamerikanska. Kanske kände hon till den latinamerikanska stereotypen 
bättre.  Kanske  kunde  hon  utifrån  sin  position  som icke-latinamerikanska 
agera ut föreställningen om det Latinamerikanska på ett mer självklart sätt än 
den aktör som är tvungen att ställa sig frågande inför sin roll, just för att den 
inte överensstämmer med den karaktär som hon uppmanas att spela. Hon an-
litades inte för att spela en roll utan för att vara sig själv, det vill säga bekräf-
ta regissörens föreställning om vad det latinamerikanska bör innehålla. Då 
var inte den språkliga brytningen viktig utan det var andra tecken som be-
hövde produceras. Det fanns inga förutsättningar för kvinnan att  spela teat-
er.  Hon  skulle  agera  ombud  för  regissörens  föreställningar  om en  latin-
amerikansk kvinna, vara autentisk på ett regisserat sätt.

Bur(en) av uppmärksamhet 

Žižeks  kåserande  artikel  i  Dagens  Nyheter (030525)  diskuterar  det 
konstgjorda skrattet på teve. Skrattmaskinen uppfanns i början av 1950-talet 
för att orkestrera tevekomedier. Med några enkla tangenttryck kunde skratten 
ges olika karaktär och med en fotpedal kunde skrattets längd anpassas till 
olika  situationer.  Skrattmaskin  eller  sötningsmaskin, som  Charles  R 
Douglass kallade sin uppfinning, blev snart ett naturligt inslag i tevekomedin 
som  form.  Skrattmaskinen  blir  i  Žižeks  analys  ett  slags  ombud  för 
tevetittaren. Det ligger närmast tillhands att betrakta det konstgjorda skrattet 
som en del i en läroprocess. Tevemediets tidiga dirigenter ansåg att publiken 
behövde  vägledning  bland  känslorna.  Det  uteblivna  skrattet  var  och  är 
fortfarande en av de mer skrämmande tankarna för den med humoristiska an-
språk. En pedagogik för publiken som skulle förenkla och lära tevetittaren 
när  det  passade  sig  och  var  lämpligt  med  skratt.  Till  seendet  som kon-
centreras  i  fokuseringar  och  perspektivförskjutningar,  genom  så  kallade 
”kameraåkningar”, söks specifika känslouppmaningar och skrattmaskinen är 
ett  tydligt  känsloombud. Skrattmaskinen kan inte användas som en statisk 
jämförelse med ombudet. Det händer ideligen att teveskrattet inte får något 
gehör från tevetittarna men det är en användbar tanke och bild som tydliggör 
hur försöken att dirigera åskådarens reaktioner inte på något sätt är nytt. Det 
är istället intimt sammanvävt med tanken på det sceniska och de tekniker för 
seende som etableras med åskådaren i åtanke. Fokus, ljud, rekvisita, rytmer, 
tilltal och bestämda narrativ vägleder åskådaren genom berättandet. 

Ombudet för åskådarens känslor kan vara en skrattmaskin, en bild eller en 
film. Det går också att betrakta ombudstekniken genom att analysera tilltalet 
och den förutsägbarhet som en utsaga bär på. Ett sådant exempel är artikeln i 
kapitel I som innehöll utsagan ”Om jag säger Rinkeby. Vad tänker du då  
på?”. Journalisten som sedan svarar på frågan gör sig till ombud för läsarens 
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tolkningar. För illustrerandet av ombudets roll fortsätter Žižek med att dis-
kutera de tibetanska bönehjulen. En handskriven bön läggs i ett bönehjul och 
sedan snurrar man hjulet. Hjulet utför på det sättet bönen  åt dig. Förmod-
ligen är det effektivare att låta bönehjulet ta hand om bönen än att göra det 
själv. Inget kan störa bönehjulet från att vara helt upptagen med och koncen-
trerad  i  bön.  Individen  riskerar  alltid  att  fästa  uppmärksamhet  vid  andra 
saker. Därför är ombudet, åtminstone i den här anekdoten, det ojämförbart 
säkraste sättet att genomföra bönen. I Žižeks fortsatta genomgång är ombud-
ets roll att möjliggöra för subjektet att företa sig andra saker, eller snarare 
tvånget att göra det. Men det behöver inte vara ett sätt att frigöra sig från 
något utan kan lika gärna vara ett sätt att försäkra sig om att något sker på ett 
visst sätt, enligt en viss praktik. Tanken är att ombudet antingen fråntar åskå-
daren rätten att känna, tycka och agera efter andra premisser än de som är 
villkoret  för  berättelsen  eller  befriar  åskådaren från  hennes  skyldighet  att 
handla, någon annan gör det. Istället för att själv närvara så sänds ombuden 
in som känsloförmedlare. Betraktarens närvaroplikt försvinner när ombuden 
ges fullt förtroende att representera. Med Förorten som plats och Invandraren 
som gestaltare är de båda ombud för känslor och värden med syfte att ta hand 
om och framställas som antingen negationer till samhällets normer eller som 
effekter av en tolerant nation (för den senare aspekten se Hage 2000). Den 
Andra används som en subjektiveringsmaskin.

Framställningskravet som vilade på den latinamerikanska kvinnan har sin 
fiktiva  motsvarighet  i  litteraturen.  I  Hanif  Kureishis  roman  Förorternas 
Buddha möter läsaren Karim. Karim följer med sin far till engelska medel-
klasshem där fadern utför seanser  och meditationer inför en uppskattande 
publik. Fadern spelar ut ett orientaliskt skådespel som innehåller både rökel-
ser och mysticism. För Karim blir dessa möten inblickar i en brittisk medel-
klass men också en ständig påminnelse om den egna avvikelsen. De dilem-
man som Karim ställs inför i förhållande till sin bakgrund gestaltar Kureishi 
genom att ge romankaraktären Karim en skådespelarkarriär. Karim ska spela 
Mowgli i en teateruppsättning av Djungelboken. Det är Karims första arbete 
och snart umgås han med de övriga skådespelarna på puben på eftermidda-
garna.

Regissören,  Shadwell,  vill  ha en så fysisk  koreografi  som möjligt.  Det 
skall  inte  vara  många  replikskiften  utan  ”…  mim,  röster  och  kroppslig 
fantasi /…/ Själva djungeln, dess träd och sumpmarker, alla djuren, eldarna 
och hyddorna, skulle skapas med hjälp av kroppar, rörelser, rop” (Kureishi 
1990:189). Längre in i repetitionerna kommer regissören Shadwell med för 
honom helt nödvändiga attribut till rollkaraktären. En skokräm, som Karim 
ska smörja in sin kropp med, och ett höftskynke.

Några dagar senare frågade jag Shadwell om jag inte kunde få slippa att 
smörjas in i skit inför min debut som yrkesskådespelare. För en gångs skull 
gav Shadwell ett koncist svar. 
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–Det är ju det som är den jävla kostymen! När du så ivrigt accepterade din 
allra första roll, trodde du att Mowgli skulle ha kaftan på sig? En Saint 
Laurent-kostym? 
–Men Jeremy, det känns fel. Jag tycker att vi förfular världen. 
–Du överlever säkert. 
Han hade rätt. Men just som jag börjat känna mig hemmastadd i höftskynket 
och skokrämen, och när jag hade lärt mig mina repliker före alla andra och 
blivit lika skicklig som en liten orangutang uppe på rörställningen, upptäckte 
jag att våra konflikter inte hade tagit slut. Shadwell tog mig åt sidan och sa: 
–Jo, din accent, Karim. Jag tycker det borde vara en autentisk accent. 
–Vadå autentisk? 
–Var är Mowgli född nånstans? 
–I Indien. 
–Just det. Inte i Orpington. Vad har dom för accent i Indien?”
–Indisk accent.
–Tio poäng av tio möjliga.
–Nej, Jeremy. Snälla, nej. 
–Karim, du fick rollen för autenticitetens skull, inte för din egen erfarenhet. 

Karims autenticitet är formulerad av regissören och inte något han känner 
igen från sin egen erfarenhet. Med omgivningens och sina egna argument till 
varför han ska medverka eller inte blir han snart fast i etiska dilemman. Tan-
karna kretsar kring hur den övriga ensemblen arbetat med sina roller, kan 
han bara strunta i det? Har han inte också ett ansvar att fullfölja sina förplik-
telser gentemot regissör och publik? Samtidigt kräver hans syster av honom 
att inte medverka. Han tänker också på de ekonomiska följderna av att dra 
sig ur rollen, alla blir de mer eller mindre formulerade motiv som får Karim 
att tveka inför att ta sig an rollen. 

Författaren Kureishi placerar dilemmat hos Karim men samtidigt framgår 
det hur det är regissören som ansvarar för sceneriet och med enkelhet skulle 
kunna  ändra  skådespelarens  attribut.  Detta  föresvävar  inte  Shadwell.  Att 
Karim sedan säger ja till rollen handlar mycket om hans tilltro till regissö-
rens erfarenhet. Karim vävs in i ett händelseförlopp som det inte finns någon 
utväg ur. Vilken han än väljer av de två vägar som står tillbuds, att medverka 
eller inte, så kommer hans agerande att ges moraliska förklaringsmodeller 
och utgöra  grund för  en kritik  mot  honom. För den intellektuella  systern 
Jamila blir hans senare medverkan i pjäsen ett bevis på ett förräderi mot hans 
egen (och hennes) bakgrund. För regissören skulle en eventuell  flykt  från 
rollen vara ett ekonomiskt nederlag och mot ensemblen skulle det var illojalt 
att  inte ställa  upp. En dubbelbindning som dessutom försätter  Karim i en 
position där han är tvingad att välja någon av vägarna. Till och med utvägar, 
flykt, verkar omöjlig. 

I Graham Huggans bok The Postcolonial Exotic finns den senare delen av 
den  återgivna  ordväxlingen  mellan  Shadwell  och  Karim citerad  (Huggan 
2001:97-98). Huggan skriver om den semiotiska rekvisita som krävs för att 
det autentiska, rasifieringen, ska bli trovärdig. Framträdandet kräver en upp-
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sättning  rekvisita  som  genom  accent,  klädsel  och  gester  framställer  den 
Andra. För Karim ändrades premisserna efter hand. Först var det höftskynket 
och  skokrämen.  När  den  tröskeln  hade  passerats  introducerar  regissören 
accenten. Att regissören skulle ändra sig och frångå sin  idé finns inte med 
som ett verkligt alternativ. 

Den kvinnliga skådespelaren som provspelade för rollen som Latiname-
rikansk kvinna och Karim delar samma öde. De är inte på scenen för att spe-
la teater utan för att vara sig själva. Spela sig själva i den bemärkelse som 
regissören föreställer sig dem. Lyckas de inte med det kan rekvisitan ändras 
för  att  samklangen med regissörens  bild  av vilka  de  är  ska hållas  intakt. 
Föreställningen om vilka de är och vilka de kan spela formuleras utifrån, inte 
av dem själva. Den invandrargjorda tvingas tala genom stereotypa masker då 
rollen som sådan, som idé, inte är en tillgänglig position, utan förbehållen 
andra aktörer på scenen. Både den fiktive Karim och den kvinnliga kollegan 
manas att agera i en fantasiram som de inte har något inflytande över.

I den massmedierade biografin av Invandrartyper återkommer stereotyper 
och rasifieringar som motsvarar  den karaktäristik som skådespelaren låter 
läsaren ana. Brune skriver om karaktäristiska typifieringar i svensk media i 
artikeln ”Invandrare i  mediearkivets typgalleri” (2005).  Personer som be-
rättas  under  invandrarbeteckningen  tilldelas  tydligt  definerade  stereotypa 
mallar att fogas in i. Från 70-talet och framåt beskriver medierna Invandrar-
kvinnor, Invandrare, Invandrarmän, Invandrarungdomar. Beroende av vil-
ken historia som ska berättas har den individ som porträtteras liten möjlighet 
att undgå den karaktär som han eller hon är manad att spela. Den porträtte-
rade är i dessa berättelser både individ och del i den massmedierade diskur-
sen som framställer Invandraren på ett stereotypt sätt. I Brunes analys är det 
i moderniteten och förhållandet till tankar om utveckling som medieanalysen 
placeras. Det finns exempel på sådana övergripande tankefigurer i de citat 
som jag visat tidigare och även i det som följer.

Den hyllade Andra

Vi ses i Rinkeby! Så når ni oss i Rinkeby

70-talsförorten Rinkeby norr om Stockholm har blivit en symbol för miljon-
programmets betongförorter; fula, invandrartäta lågstatusområden med socia-
la problem och förfall ... Men också för en politik där ordet solidaritet ännu 
förekom och där man fortfarande ansåg att alla människor har rätt till en bo-
stad.

För några år sedan betraktades Rinkeby som ett getto, där segregation och 
växande  klassklyftor  var  på  väg  att  skapa en  ohållbar  situation.  Idag  har 
Rinkeby  ett  helt  annat  rykte  –  ett  spännande  område  med  blomstrande 
kulturliv, mängder av projekt och en samling eldsjälar som är stolta över och 
kämpar för sin förort. ”Rinkebysvenskan” har blivit ett begrepp: ett uttryck 
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för kulturell samexistens och modernitet. Det är bokmässor, sambaorkestrar, 
Rinkeby  Kids,  Nalin  Baksi,  Juan  Fonseca,  Poetry  Grand  Slam,  konst-
utställningar,textilverkstäder

Långsamt håller Rinkeby på att växa in i det allmänna medvetandet; som 
en samtalspartner, en tillgång. Inte längre periferi utan centrum för ett nytt 
slags samhälle. Alls inte problemfritt, men fullt av möjligheter – om de kan 
tas till vara (Aftonbladet 960408).

I bildarkiven utmärker sig bilderna av Rinkeby bland övriga förorter genom 
att  många av bilderna syftar till  att  visa  det  mångkulturella.  Ordet mång-
kultur kom att bli tongivande under 1990-talet. Begreppet omges med posi-
tiva  konnotationer.  Men sällan  diskuteras  förutsättningarna  för  de  Mång-
kulturella framställningarna. Vilka villkor är det som ska uppfyllas  för att 
göra det mångkulturella trovärdig? Hur ser det framställningsrum ut som är 
menat att förevisa mångkultur och mångfald? Utsagor om den mångkulturel-
la förorten ger en plats för liminala tillstånd och det är en specifik stereotyp 
som framträder:  Den Andra som hjälte. Mediernas hjältar blir de som ges i 
uppdrag att vara representanter för annorlundaheten och som visas upp som 
de goda exemplen. Den porträtterade skrivs in en berättelse där hon försöker 
uppfylla och införliva sig själv i normen och bli Svensk. Individen har där-
med lyckats  ta sig ur sitt  bidragstagande och sin påstådda passivitet,  med 
andra ord skaffat sig ett arbete. Pedagogiken går ut på att det går bara man 
vill. Det går att bli aktiv och arbetande (mer Svensk till sin karaktär, se vida-
re nedan). Det går emellertid inte utan ansträngning, ofta behövs instruktio-
ner för att komma in i det Svenska samhället (jfr Brune 2005:154).

I ett framgångsrikt och prisbelönat mångkulturellt projekt beskriver en av 
deltagarna hur en förvandling ägt rum.

[Projektnamn] är ett utbildningscentrum för invandrarkvinnor i Tensta där 
språkinlärning varvas med hantverk. En skola för vuxenutbildning där man 
använder stämpelklocka, har inträdestest och regler att följa. Dessutom är 
[Projektnamn] en smältdegel för ny multisvensk design. 

[Projektnamn]  föddes  för  sex  år  sedan  för  att  ge  invandrarkvinnor 
meningsfull svenskundervisning. Meningsfull syftar då på att varje kvinna får 
en  språkundervisning  som speglar  hennes  vardagliga  verklighet,  och  som 
utgår  från  hennes  erfarenheter  och  kunskapsnivå.  [Projektnamn]  som 
utbildningscentrum  är,  kan  man säga,  en  skola  för  vuxna  där  man infört 
stämpelklocka, inträdestest och regler som alla ska följa.

Ledaren  för  skolans  verksamhet,  [Namn],  går  runt  bland  eleverna  och 
bugar  som  en  buddhistisk  munk  när  hon  möter  kvinnorna  i  lokalerna.
– Stämpelklockan har bara fördelar, berättar [Namn]. Varje kvinna vet hur 
många timmar om dagen hon är här. För även om alla studerar på heltid, är 
det många som är borta någon timme för läkar- eller tandläkarbesök, eller 
dagar  för  sjukt  barn  eller  anhörig.  Eller  om  de  själva  behöver  vård.
/…/

Stämpelklockan  är  även  en  stor  hjälp  för  kvinnorna  när  de  fyller  i 
rapporter om närvaro och frånvaro och blanketter för att ansöka om social-
bidrag, olika former av studiebidrag, eller för olika arbetslöshetsersättningar 
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och åtgärder.
– Andra bra saker som stämpelklockan för med sig är att man vet vilka 

personer som är inne om någon ringer. För övrigt känner kvinnorna att skolan 
är ”på riktigt”. På stämpelkortet står bekräftelsen om deras närvaro, berättar 
[Namn].

Innan en kvinna börjar läsa svenska vid [Projektnamn] blir hon testad så 
att hon hamnar på rätt kunskaps- och erfarenhetsnivå. Regler att följa finns 
också  på  [Projektnamn].  Det  är  förbjudet  att  tala  sitt  eget  språk  under 
lektionerna, och fikarasterna ska vara korta, och utan kakor. Något gott till 
kaffe eller te tar kvinnorna bara på fredagarna om de själva bakar. Eller till 
mycket speciella tillfällen. En motionscykel tillgänglig för alla finns i recep-
tionen. Att använda den är däremot inte obligatoriskt.  Men många gör det 
med glädje./…/
– Jag vågade inte prata med någon. Jag var ensam och isolerad, frågade mina 
barn om hur det svenska samhället fungerar i stället för att kunna svara på 
deras frågor. I Iran var jag mycket aktiv. Kontrasten blev total. Allt var bara 
svårt,  främmande  och oöverstigligt.  Jag  var  ingen.  Som noll,  säger  hon.  
Men den [Namn] vi träffar är full av lust, liv och kraft. En människa man blir 
glad av.
– Nu är jag någon, skrattar hon. Jag har börjat prata, på svenska, och är inte 
rädd för att ta kontakt med folk. Jag har hittat vägen till framtiden. Det finns 
många problem längs vägen,  men dem knuffar  jag bakåt.  Jag hoppas  det 
kommer  en  dag  när  jag  arbetar  och  är  i  samhället,  säger  [Namn].
Det har hänt mycket med henne sen hon kom till [Projektnamn] för snart två 
år sen. Första dagen satte hon sig i ett hörn, blyg som en förstaklassare, fast 
hon var 43 år. Nu går hon i gruppen som kommit längst med språket, skriver 
fantastiska berättelser och dikter på svenska. "Penna och papper är mina bästa 
vänner, dem kan jag dela mina tankar med", säger hon. /…/ (Västerbottens  
Kuriren 000325). 

Med övertydlig upprepning får läsaren veta vem som uttalat dessa utsagor. 
Hon har kommit längst med språket men också längst i förvandlingen till det 
Svenska. Effekten av artikeln blir en slags dubbel pedagogik där läsaren kan 
se hur fostrandet till det Svenska kan lyckas genom projektets vägledning 
samtidigt som det också visar nödvändigheten av just en handledning. Om 
hon inte introducerats i det Svenska samhället framstår det som om hon skul-
le ha gått under. 

I en medial kontext blir processen att fostras in i  det Svenska synonymt 
med att bli någon och få ett värde. Personliga berättelser som ger inblick i 
transformeringen från annorlundahet in i vad som nästan, men inte riktigt, är 
svenskt. Det passiva subjektet beskrivs som om det behöver handledas mot 
framtiden. Den Andra ska visa en önskan att bli upptagen i normen. Sub-
jekten står alltså inför uppgiften att framställa det moderna och förnuftiga i 
de normer som tillskrivits det västerländska nationella Jaget, men samtidigt 
ska de bejaka det som anses vara det unika eller karaktäristiska i  den egna 
kulturen. Subjektet måste visa upp och exponera sina traditioner och seder 
för omgivningen men samtidigt presentera en längtan och en önskan att bli 
Svensk  och  det  är  i  den  kontexten  som  föreställningen  om  det  mång-

89



kulturella bör läsas (jfr Chakrabarty 2000:40, Bhabha 1994). Citatet verkar 
också  mot  den  avlägsenhet  som  kvinnan  tillskrivs.  Projektet  motsvarar 
förväntningarna på en fostran till en individ som kan möta framtiden och det 
är först med språket som hon blir människa igen. Anna Lundstedt skriver hur 
textilprojekt skrivs in i diskursen om och för den Andra i syfte att vara en 
”…  sluss  mellan  [den]  ”invandrartäta  förorten”  och  Sverige”(Lundstedt 
2005:203). Tilltalet kulturaliseras genom att berättelsen placeras in i en evo-
lutionär  förståelseram. Kvinnan i  citatet  ovan går från det passiva till  det 
aktiva,  från annanhet till  normalitet.  Språket  och arbetets  rutiner är  förut-
sättningar  för  förändringen.  Nu  gör  hon  journalisten  glad.  Berättelsen 
förstärker tanken om det goda i assimilering men framställningsnivån ramar 
in berättelsen i en mångkulturell eller integrationistisk ram. Den passiva eller 
isolerade Invandrarkvinnan försvinner tillförmån för en Ny-Svensk kvinna 
(Brune 2005:153). Vägen ur isoleringen, det inåtvända, framställs som ett 
resultat av projektet.  Svenskheten blir en gåva. På det sättet överlappar be-
rättelsen  om den anonyma  kvinnan i  projektet  talet  om mer  massmedialt 
kända  personers  etniska  resor.  De  gestaltar  samma  berättelse  om  den 
nationella självförståelsen som tolerant och utesluter de premisser som upp-
märksamheten  kräver.  En  vanlig  kvinnlig  karaktär  inom  det  invandrar-
stereotypiska  berättandet,  eller  en  rolltilldelning,  i  vad  Brune  kallar 
typberättelse, är att kvinnan har huvudrollen i en framgångsberättelse (Brune 
2005).  Framgången  vilar  på  vissa  premisser  och  tanken  på  frihet  är  den 
tyngsta av dessa förförståelser.

Det finns inget utrymme för skillnader (på jämlika grunder) utan det är 
istället  ett  uttryck för  en normaliseringsprocess (de los Reyes  & Mulinari 
2005). Människorna blir bärare av annorlundaheten och medierna synliggör 
den genom en ständig uppmärksamhet på praktiker som ska förstås som an-
norlunda  (Bhabha  1999:284,  se  även  Eriksson,  Eriksson  Baaz  &  Thörn 
1999). Mångfalds- och mångkulturdiskursen återkommer på flera områden i 
samhället något som kulturgeografen Katarina Mattsson visar. Mattsson dis-
kuterar  särskilt  begreppet  utifrån  utsagor  om  arbetsmarknaden.  Såväl 
massmedier som andra driver tanken på mångfald för att vända blicken från 
Invandraren som en som utmärker sig i fråga om brister i kompetens, språk, 
kultur eller annan kunskap. Men det är som olik(het) som Invandraren är väl-
kommen in på den arbetsmarknaden (Mattsson 2001:75, 85). För den som 
driver mångfalds- och mångkulturdiskursen blir det ett sätt att visa tolerans 
(Hage 2000). Kvinnan blir ombud för idéer om integrationens vällovlighet 
och nationens försök att fostra i och till Svenskhet.
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Subjektiveringar

I relation till Žižeks tankar om ombudens roll vill jag i det följande diskutera 
kravet på autenticitet som medierna ålägger Förorten och Invandraren. Det 
finns en motsättning i detta. Hur ska ett ombud kunna uppfattas som äkta? 
För att kunna göra det på ett trovärdigt sätt behövs ett seende som tar ombu-
det på allvar och där ombudet tillskrivs speciella värden som hänger samman 
med föreställningar om autencitet. Ett ombud kan med rätt regi framställas 
som autentiskt.

I  den koloniala diskursen finns vissa sätt  att  framställa subjektet  och i 
processen av subjektiveringar går det att frilägga en repertoar av positioner 
som struktureras  av makt,  motstånd, och beroenden som konstruerar  sub-
jektet som antingen överordnat eller underordnat (Bhabha 1994:67). I sätten 
att  närma sig och ringa in intresseområden eller  vad som ofta anges som 
problem – och  utsatta områden är  den invandrargjordas subjektpositioner 
lätt  urskiljbara.  De  scener  där  individen  återfinns  som  Invandrare ska 
hon/han tala till publiken genom skillnad och tilltala publiken på ett specifikt 
sätt. Det illustreras av 1980- och 90-talens filmer, där Invandraren var en ung 
man  och  del  i  ett  gäng  från  Förorten.  Filmen  Stockholmsnatt (1987),  av 
regissören Staffan Hildebrand, var en tidig film på temat. Nu under 2000-
talet är det företrädesvis andra möten och rolltilldelningar som Invandraren 
är  manad  att  spela,  inte  sällan  är  föreställningar  om  integration  det 
bakomliggande temat (Tigervall 2003, 2005:312). Det ska inte förstås som 
att de tidigare tematikerna är övergivna men att det har skett en uppmärk-
samhetsförskjutning. I såväl film som i dagspress förekommer bilden av den 
etniska resan. En ung kvinna eller man som står mittemellan det Svenska och 
det Andra.

Angreppssättet i det följande är att söka den samstämmighet av utsagor 
som bygger upp förortsscenen och gör den till en plats för avresa och hur 
porträtten av den Andra gestaltas.

/…/ feberdiagnoserna från förorten och det nya landet, det etniskt allt rikare 
Sverige, har varit glesa….Inte undra på, alltså, om förläggare – och för den 
delen kritiker – riktat antennerna mot den [det] nya landet. /…/ nu är det en 
annan svenska som gäller, i ett nedsläckt folkhem, där blåljusen spelar över 
husfasaderna (DN 030402). 

Johannes Anyuru intar förunderligt självklart sin plats som förortens bard, i 
en beundransvärd debutdiktsamling (Göteborgs Posten 030403).

2003 publicerade Johannes Anyuru diktsamlingen Det är bara gudarna som 
är nya. Den massmediala uppmärksamheten var stor och han beskrevs bland 
annat  som  förortens  bard.  Genast  blev  han  av  många  recensenter  en  re-
presentant  för  det  som ibland  går  under  rubriken  Det  nya  Sverige.  Han 
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beskrevs som poeten som alla väntat på. Det borde komma en förortspoet. 
Alla  kulturrecensenter  tyckte  dock  inte  att  Anyuru  skulle  behöva  bära 
representantskapet för en genre.  En genre som man förvisso väntat på att 
etablera. Den 2:a mars skrev en recensent i DN att ”Man kan hoppas att det  
litterära Sverige inte kramar ihjäl Anyuru” (DN 030302). Den meningen blir 
den röda tråden som journalisterna förhåller sig till i de senare recensionerna. 
På det sättet förskjuts diskussionen från att handla om dikterna till att mer 
handla  om  Anyurus  biografi.  Förortsrepresentanterna,  oavsett  om  de  är 
musikartister, författare eller skådespelare antas vara den de spelar, den figur 
de skapar i texterna eller visar upp på scenerna. Den fiktiva texten antas vara 
biografisk och att  den återspeglar en självupplevd verklighet (Jones 2003, 
Trotzig 2004).

Recensentens  frågor  vilar  just  på  denna  föreställning  att  romanfiguren 
eller diktens huvudteman överensstämmer med författarens liv. Därför är det 
ofta förknippat  med svårigheter att  som invandrargjord författare förflytta 
recensentens fokus och få en annan talposition. Journalisten ovan uttrycker 
med sin uppmaning en medvetenhet  om vilken berättandesfär  som omger 
författaren. 

I Aftonbladet publiceras den 25:e april 2003 en artikel med rubriken ”In-
låsta i  förorten”. Där refereras till  Anyurus  poesi.  Återigen är det är inte 
hans dikter som diskuteras utan hans person med en uttalad uppmaning till 
andra journalister att inte ”krama ihjäl” honom. De positiva orden måste be-
handlas med försiktighet annars kan den mystik eller den diffusa myt som 
omgärdar honom gå förlorad. Relationen till den mytiska förorten hålls in-
takt, orörd och odiskuterad, som ett tillstånd som inte kan brytas. Subjektet 
tillåts inte lämna sin tillskrivna position som representant för det autentiska 
(vilda, orörda). Kramandet riskerar, med journalistens logik, undergräva den 
uppmärksamhetsposition som förort/invandrar representanten förväntas age-
ra  inom.  Anyuru  är  tilldelad  ett  framställningsrum som har  aggressivitet, 
ungdomlighet och uppror som tongivande karaktäristik. 

På Expressens kultursidor  den 15:e april  bemöts kramandet med kritik 
mot kritikerkåren. Då används Anyurus dikter som ett slagträ mot konkurre-
rande  kollegor.  Reflektionen  över  vilka  som skapade  Anyurus  framställ-
ningsrum uteblir. 

En etniskt homogen, manlig kritikerkår lystrar åter till  de brunstiga vrålen 
från betongdjungelns söner. Nu är det Johannes Anyuru som med debuten 
Det är bara gudarna som är nya blåst liv i urmanliga ideal och blivit  in-
vandrarpoeten från underjorden. /…/ medan städade kultursidespojkar letar 
efter  vilda  latinokungar  med  många  bitches  eller  åtminstone  efter  en  in-
vandrarsvensk generationsroman om gängbråk och snubbar med kniv så för-
passas förortens mödrar och döttrar som vanligt till  tvättstugan (Expressen 
030415).
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I Upsala Nya Tidning intervjuas en annan debuterande författare, Jonas Has-
sen Khemiri, om sin bok Ett öga rött 

Ett öga rött fyller ett tomrum. Romanen är underhållande rörande men kanske 
framförallt ny historia om det nya landet, om ett etniskt varierat Sverige ännu 
föga skildrat  i  litteraturen. Dessutom bryter  den uppfriskande mot det för-
väntade och det på ett eget språk (UNT 040216).

Khemiris text behandlas inte som fiktion utan är inledningsvis ett tecken på 
det  nya Sverige;  en  tidig  skildring  av det  nya.  Det  är  i  sig  en intressant 
ingång till läsningen av romanen. Det nya Sverige (jfr Det nya Europa, Den 
nya ekonomin) bär med sig klichéartade föreställningar om en ny nation med 
radikalt  förändrade villkor.  Vari  detta  nya  består  är  mer  dunkelt  men det 
pekar ut Förorten som plats och Invandraren som den som motiverar texten. 
I recensionen värjer sig Khemiri sedan  mot dessa enkla beskrivningar som 
sammanför hans fiktioner och gestaltningar med verkligheten som den be-
skrivs genom recensenternas texter.  Romanfiguren Halim och hans pappa 
spelar både roller som syftar  till att ifrågasätta just de autenticitetsanspråk 
och  tankar  om äkthet  som förläggs  till  invandraren  och  förorten,  menar 
Khemiri (UNT 040216). Trots att romanfigurerna är skapade för att besvärja 
äkthetsstereotyper  så  dras  författaren  själv  in  i  det  gestaltande  som  han 
försökt bespara sina romanfigurer. Khemiri får spela rollen som representant 
för Invandrar/Förorts-genren.

Författaren dras, genom journalistens tilltal, in och fixeras i det framställ-
ningsrum som var ämnat åt romanfigurerna och så skapas Invandrarlitteratur 
av  Invandrarförfattare, trots att författaren uttrycker och förklarar sin mot-
vilja  mot  den kategoriseringen.  Anyuru och Khemiri  är  debuterande unga 
män som uppskattas som nya röster, men deras röster blir sammanvävda med 
rådande föreställningar om det Andra. Texterna är röster från andra sidan, 
röster långt bortifrån, exotiska och realistiska på samma gång och från den 
villkorade positionen är deras möjlighet till tal begränsat. Rasifieringen sker 
i journalistens tilltal. Nästa steg i tilltalet från massmedia blir ”Hur känns 
det?” alternativt ”Hur upplever du att  det är att  bli  kategoriserad som in-
vandrarförfattare?”.  Här ges  den tilltalade  ett  utrymme  att  reflektera  över 
samtidens sätt att kategorisera och rasifiera, men det är som om utfrågaren 
glömt att  han eller hon varit  med om att  skapa hela situationen, ofta till-
sammans med förlagen, i ett tidigare skede. Hela händelsen, situationen, är 
konstruerad av recensenten, men i det här tilltalet är det som denne inte har 
del i den scen som inretts åt författaren. Istället framställs en reflexiv scen åt 
författaren, men reflexiviteten är bara en diskussion mellan journalisten, den-
nes  text  och  den  tänkta  publiken.  Subjektet  för  deras  beskrivningar,  för-
fattaren, lämnas utanför samtalet. Han eller hon talar nu i den kategori som 
beretts till honom/henne. Diskussionen är förflyttad långt bort från alla de 
ironier, satirer, och experiment med texter som författaren skapat. Det som 
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skiljer författaren som placeras i  Förorts/Invandrar-genren från de som inte 
placeras där är att de senare kan skriva från en position utanför den gestalt-
ning och fiktiva verklighet som konstruerats i romanen eller dikten.

I romanen Var det bra så av Lena Andersson (1999) är förorten scen och 
utgångspunkt för berättandet. Andersson vill att hennes roman ska vara ett 
provocerande inlägg och svar mot den massmediala bilden av förorten, som 
hon anser varit alltför romantiserande, med alltför många bilder av det mång-
kulturella;  en bok som syftar till  att  omtala en riktigare  bild  av förorten. 
Journalisternas intresse för Andersson riktar sig mot den klassresa som hon 
själv har gjort, som gestaltas av hennes uppväxttid i Tensta och flytten in till 
staden, Östermalm (se t.ex. SvD 000112, DN 000312, GP 000901). Det and-
ra temat som massmedierna uppehåller sig vid handlar om hur efterlängtad 
romanen är. Även den här romanen antas fylla ett tomrum. En roman som är 
skriven för att visa en riktigare, sannare bild av förortslivet (Arbetet 990911, 
SvD 000112). Som trovärdig sanningssägare kan boken framställas som en 
möjlighet till inblick i det Andra för läsaren. Vad inblickslöftet oftare gör är 
att  den fantasi  som är villkoret  för berättelsen bekräftas.  På grund av sitt 
svenska  namn  placeras  författaren  inte  in  i  invandrargenren.  Andersson 
tilldelas inte invandrarpositionen av de recenserande journalisterna. Istället 
får hon kommentera boken och samhället, blir för en tid expert och uttolkare 
av den Invandrartäta förorten. En position som författaren inte önskade eller 
tyckte att hon kunde svara mot (se Biblioteket i fokus 2004:4). 

Författaren och dramatikern Peter Birro är tilldelad en liknande position i 
massmedierna. Liksom Andersson betonar han klassperspektivet. Även om 
Birro har använt den Invandrartäta förorten som ett ombud för det autentiska 
förortslivet i sina dramer har han inte själv blivit  placerad i kategorin in-
vandrarförfattare i massmedierna. I Birros bok  Mitt ansikte och mitt namn 
(2000) finns annars tillräckligt med karaktäristisk tematik för att skriva in 
honom tillsammans med stereotyper om den Invandrartäta förorten. Det upp-
roriska underifrånperspektivet, att se saker från samhällets botten, är en ge-
staltning som Birro tillämpat i flera av sina verk. I en artikel i  Expressen 
(930719) porträtteras författaren som då romandebuterat med Under bordet. 
Under rubriken Betongbarnet som började skriva utvecklas Birros ambitio-
ner.  Birros  förhållande till  förorten  är  numera  etablerad  och reproduceras 
också i hans senare produktioner men invandrarkategoriseringen har inte för-
följt  honom, som i senare debutanters massmediala porträtt.  Men i debut-
ögonblicket, själva entrén i den massmediala offentligheten, blir hans bak-
grund viktig: "svensk mamma och italiensk pappa" och vad han kallas: "Den 
nya författartypen som alla förläggare väntat på: ung, från förorten och med 
invandrarbakgrund" (Expressen 930719). 

Tomrummet som den invandrargjorda författaren antas fylla reproduceras 
genom recensentens  förväntningar.  Den  debuterande  invandrargjorda  för-
fattaren fyller för ett ögonblick tomrummet, den stereotypa bilden som be-
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traktaren – i det här fallet recensenten har – för att sedan åter lämna plats för 
nästa debutant.

Författarna  Andersson  och  Birro  görs  till  förortsexperter  i  de  svenska 
massmedierna  (trots  att  de  båda  avsäger  sig  det  påtvingade  uppdraget) 
medan  Anyuru  och  Khemiri  skrivs  in  som representanter  för  den  fiktiva 
värld som skapas i deras berättande. Författaren blir ombud för läsarens fan-
tasi och seendeluckor om det Invandrartäta. 

De författare som löper risken att invandrargöras i medierna är givetvis 
medvetna om det tilltal som kommer att möta henne/honom, vilken karaktär 
som uppmärksamheten kommer anta. Marjaneh Bakhtiari utnyttjar det i sin 
debutroman med  titeln  Kalla  det  va fan du  vill.  Redan  i  titeln  riktar  sig 
Bakhtiari mot de frågor och klassificeringar som kommer att möta hennes 
bok och därmed henne själv. Titeln föregriper den fråga som hemsöker varje 
recensent men säger inget om bokens innehåll. Framställningsvillkoren gen-
ljuder genom artikuleringen av författarens val av titel. 

Marjaneh Bakhtiari var säker på att hennes debutroman "Kalla det vad fan du 
vill" skulle uppmärksammas. Det är ju så perfekt att den kommer nu, säger 
hon. Men hon fasar  för  att  boken ska ses  som en beskrivning av hur det 
verkligen är. Äntligen kommer det en tjej efter alla de killar som har skrivit 
en invandrarroman. Så hade man kunnat inleda den här texten. Och det fasar 
nog Marjaneh Bakhtiari för, eftersom hon inte vill fastna i mediernas fack 
"invandrarförfattare".  Det är  delvis  därför hennes första bok har fått  titeln 
"Kalla det vad fan du vill". /…/

Men redan innan romanen blev klar nu i februari visste hon att den skulle 
uppmärksammas. – Tidigare har det mest varit killar som har skrivit. Var är 
tjejerna har man undrat? Och sedan när man ser att det kommer en tjej då 
lyfter man upp henne och visar att här är tjejernas berättelse. Men hon är inte 
bara  negativ  till  att  det  är  så.  Hon  är  medveten  om  att  det  är  "jättebra 
tajmning".

– Det är ju inte ofta man efterfrågar en debutbok så här. Jag är i en väldigt 
lyxig situation, men det är förutsägbart att det blir fokus på mig. Hon har inte 
bara varit förberedd på uppmärksamhet, hon har också tänkt ut vilka frågor 
hon skulle få, som "är det här du?". Att både hon och tjejen Bahar i boken har 
ett namn som många inte vet hur de ska uttala och att båda kommer från Iran 
och bor i Malmö skulle få de flesta att dra slutsatsen att hon måste ha berättat 
om sig själv, spådde hon. För att undvika det skrev hon redan i sin debutant-
presentation i svensk bokhandels katalog: "Nej, den är inte självbiografisk." 
/…/

Marjaneh Bakhtiari pratar på snabbt och illustrerar sina åsikter bestämt 
med händerna. När hon pratar om de killar som de senaste åren har skrivit 
liknande romaner syftar hon på Alejandro Leiva Wenger, Johannes Anyuru 
och Jonas Hassen Khemiri.
– När jag har läst intervjuer med dem har det varit det här invandrarsnacket, 
då har jag förstått att det blir likadant för mig. Hon förnekar inte att det finns 
någon mening i att man ställer några av frågorna i "invandrarsnacket".
– Jag har ju inte skrivit om fjärilar. Hade jag gjort det och du hade frågat mig 
något om invandrare, då hade jag blivit skitsur. Men jag är rädd för att man 
gör  den här  boken till  det  man vill  att  den  ska vara,  att  den ska  ge  "en 
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inblick". 
–  Man  tycker  att  det  är  så  tacksamt  att  det  äntligen  kommer  några  som 
berättar själva om hur det är att komma till "det nya landet". Och då tolkar 
man det direkt som att någon ska berätta hur det är. Man tänker inte alls på att 
den här människan kan ha hittat på och haft sina fördomar. Hon kan ha tänkt: 
"Hur vill jag att det ska vara att vara invandare?" /…/
– Jag fick frågan en gång: "När du blir journalist, då ska du väl du se till att vi 
kommer ifrån alla begrepp och det du pratar om i boken?" 
– Nej, då har man ju missförstått allting, svarar hon sig själv och kastar sig 
frustrerat framåt. Jag kan inte vara en vandrande invandrare som i alla möj-
liga sammanhang ska slåss för det här. /…/ (DN050309).

Läsaren möter Bakhtiari genom hänvisningar till hur hon talar och rör sig 
under intervjun: … förklarar hon på bred malmöitiska. … pratar på snabbt  
och illustrerar sina åsikter bestämt med händerna. … kastar sig frustrerat  
framåt. Artikelupplägget handlar om författarskapet i relation till kategorin 
Invandrare men där finns ytterligare kategorier i texten, det faktum att hon är 
ung och kvinna kan också utnyttjas i olika kombinationer till den första kate-
gorin. Dessa gester och utsagor talar till den uppmärksamhet som Bakhtiari 
vill bryta med, nämligen att vara en del i det som kan förstås som en inblick. 

Den unga  Invandraren,  man eller kvinna, representeras genom poser på 
vissa specifika sätt. Det är fortfarande vagt och kommer mer som en känsla 
under själva läsandet. Den osynliga kedja som sammanför dessa tre slump-
mässiga(?),  nödvändiga(?),  förklarande(?)  utsagor  om författarens  sätt  att 
tala och agera är fortfarande dolt från varje bestämdhet men de anger till-
sammans en ton som återminner både tidigare och senare representationer. 
Massmediernas subjektiveringar anger vilka bilder och vilken repertoar av 
subjektpositioner som är möjliga genom det sätt som huvudpersonen förevi-
sas. 

Författaren  och  journalisten  Alexandra  Pascalidou  har  reflekterat  över 
detta i sina böcker. När jag via e-post frågar Pascalidou hur hon tycker att 
hennes massmediala karaktär ser ut skriver hon: 

Ofta beskrivs jag som temperamentsfull, intensiv, passionerad. Stora känslor. 
Man nämner att jag röker, att jag har en svada som inte är av denna värld etc. 
Ofta  har  de  plåtat  mig  vilt  gestikulerande  eller  med  solglasögon  framför 
något betongkomplex... Det finns en mall som ska följas. När jag ler har foto-
grafer ibland bett mig att se arg ut. Eller tuff. Med armarna i kors.

Det är intressant att jämföra hur jag skildras i svenska medier jämfört med 
grekiska.  I  Sverige  beskrivs  jag  ofta  som exotisk,  annorlunda,  känslosam 
grekinna/invandrartjej. Oftast utifrån etnicitet och stereotyper som anses vara 
"osvenska". I grekiska medier däremot beskrivs jag som "svensk" – lågmäld, 
lugn, ödmjuk, timid.

Hur en och samma person, jag i detta fall, kan vara temperamentsfull och 
kaxig i ett land och enkel och ödmjuk i ett annat är en gåta för etnologerna. I 
Grekland kommenterar de alltid att jag försöker göra mig till mindre än vad 
jag är. Svensk jantelag har satt sina spår men den känner grekerna inte till. I 
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båda länderna förföljs jag dock alltid av etniska etiketter.  Jag tillhör alltid 
"dom andra".

Om jag  i  Sverige  främst  drabbas  av  etniska  stereotyper  drabbas  jag  i 
Grekland mest av sexistiska där mitt utseende blir primärt.

Mediematerialet  om Pascalidou  är  omfångsrikt.  Jag  har  koncentrerat  och 
avgränsat mina press-sökningar till tiden strax före och efter debuten i SVT:s 
program Mosaik (1995) och den period då hon i flera tidningar valdes ut till 
Sveriges sexigaste kvinna (1996). Utöver det har jag analyserat texter som 
framhåller hennes uppväxt i Rinkeby. Pascalidous böcker  Bortom mammas 
gata (2001)och  Frontkick  (2003)  har  också  varit  viktiga  för  analysen.  E-
post-intervjuer (040521, 060604) med Pascalidou utgör också källmaterial, 
citatet ovan kommer från den första intervjun.

Mediaberättelsernas huvudpersoner intar  olika roller  i  berättelserna och 
det  är  den tematik  som dessa  berättelser  behandlar  som kan analyseras  i 
förhållande  till  de  stereotypa  kategorierna  Invandrare och  Förort.  Frågan 
”vem är jag?” i förhållande till den egna mediabilden kan antingen vara helt 
ointressant eller livsviktigt. Det beror på uppmärksamhetens karaktär. Jour-
nalisten framställer det som en reflexiv ansats, att låta den tilltalade Andra 
diskutera sin egen mediabild. Men eftersom uppmärksamheten är villkorad, 
och ledsagas av en autenticitetstematik som inte låter den invandrargjorda 
vara något annat än autentisk, dokumentär och ombud för en dramatik, syftar 
berättandet till betraktarens fantasi. Till och med när skönlitterära romaner 
eller dramer på teve har den  Invandrartäta förorten som scen för händelser 
blir den första frågan och enda frågan: Är det så här?

I  Upsala Nya Tidning  (UNT) reflekterar recensenten över Anyurus dik-
tande och samtidigt synliggörs en av de mer centrala betydelserna i medie-
berättandet om invandraren och förorten. 

Det märkliga händer att när man läser  Det är bara gudarna som är nya så 
föds en genuin undergroundpoet mitt framför ens ögon (UNT 030430). 

Det är kritikern som "föder fram" poeten. Individen tillåts inte lämna sin till-
skrivna position som representant för det autentiska (vilda, orörda) och sam-
tidigt blir biografin efterhand viktigare än själva utövandet. Författaren er-
bjuds en scen som uppmanar till spontanitet, äkthet, trotsighet och ärlighet. 

Förorten och Invandraren fortsätter vara det Andra och ges plats på en 
scen som reproducerar samhällets fantasier om det vilda, otämjda, spontana 
och  upproriska.  Att  invandrargöras  betyder  i  det  här  sammanhanget  att 
uppmärksamhetens  grund  blir  instabil.  Det  beror  framförallt  på  att  upp-
märksamheten riktar  sig mot  författarens föreställda biografi  och inte den 
text som han eller hon producerat. Om författarens text istället skulle hamna 
i fokus är hyllningen inte beroende av utanförskapet som utsiktspunkt för 
uppskattningen.  Då tvingas  recensenten gå till  botten med texterna,  inne-
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hållet.  På  samma  sätt  som skrattmaskinen  fungerade  som ett  ombud  för 
publikens  skratt  i  Žižeks  analys  görs  författaren  till  ett  ombud  för  den 
intresserade  publiken.  Hur är  det  att  vara  Annan? Hur är  det  där  ute/där 
borta? 

De subjektpositioner som tilldelades Karim, den skådespelande kvinnan, 
Baker och de personer  som medierna  framställer  inom ramen för  det  In-
vandrartäta blir utgångspunkten för nästa kapitel. Jag vill diskutera de villkor 
som medierna avkräver den invandrargjorda och därmed tydliggöra dennes 
framställningsvillkor.  Mediernas utsagor om den Andra och det framställ-
ningsrum som hon tilldelas är aktiva element i produktionen av dessa villkor.
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Masker
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För första gången på decennier hyllas en svensk fotbollsspelare i Italien. Efter 
ligasegern mot Juventus tar Zlatan Ibrahimovic ikväll emot folkets jubel i det 
fotbollstokiga Turin. 23-åringen från Rosengård har under sin första säsong i 
italienska ligan gjort 16 mål och tidningar och radio och teve följer nu varje 
steg han tar. Men trots framgångarna och den stora uppmärksamheten så är 
det  få  italienare  som  förknippar  Zlatan  med  Sverige  (Agenda,  SVT1, 
050529).

Massmediernas  berättelser  om fotbollsspelaren  Zlatan Ibrahimovic  delar  i 
många avseenden den tematik som medierna använder i invandrargörandet 
med andra mediepersonligheter.12 Det är förorten som förenar dem samt att 
de ofta beskrivs som Invandrare eller med  Invandrarbakgrund. När de inte 
gör det så är associationerna, hänvisningarna, eller som Ernesto Laclau och 
Chantal Mouffe kallar det, ekvivalenskedjorna, etablerade och fungerar som 
en blinkning av samförstånd till läsaren (Laclau & Mouffe1985). Förutom de 
rasifierande beteckningarna artikuleras  också kön och klass i  detta berätt-
ande.  De  invandrargjorda  existerar  som  mediepersonligheter,  alltså  som 
karaktärer i en massmedial offentlighet. Där intar de subjektpositioner som 
är både specifika och generella. De är igenkännbara som personer men har 
samtidigt mycket av ett genrebetonat berättande kring den mediala person-
lighet  som  förevisas  och  som  sammanhänger  med  relationen  till  den 
Invandrartäta förorten. Var och en av dem har individuella erfarenheter av att 
vara uppmärksammad, men de har också den gemensamma erfarenheten av 
att  uppmärksammas  för  att  de  på  olika  sätt  ingår  i  ett  berättande  som 
använder  sig  av  figuren  Invandrare och  platsen  Förorten.  Det  unika  och 
generella  eller  strukturella  överlappar  varandra  i  talet  om  den  Andra.  I 
biografin  På min mammas gata beskrivs medieerfarenheten av Alexandra 
Pascalidou, som genom hela sin uppväxt möttes av medialuppmärksamhet. I 
förskoleåldern  kom journalister  för  att  intervjua  henne eller  hennes  skol-
kamrater i Rinkeby. Senare kom drottning Silvia på besök och slutligen, när 
statsministern  kom,  var  det  hon  själv  som tog  emot,  som journalist  och 
tidigare Rinkebybo. 

12Mediematerialet  om  fotbollsspelaren  Zlatan  Ibrahimovic  kommer  huvudsakligen  från 
sökningar i pressdatabaserna Mediearkivet och Presstjänst. I sökningarna har jag letat efter 
vilken betydelse uppväxten i Rosengård har för mediernas biografi om honom. Om de artiklar 
som jag har samlat in ger en representativ bild av allt det som skrivs om Ibrahimovic har varit 
mindre  intressant.  Min  ambition  är  att  visa  hur  berättandet  mellan  plats  och  de 
subjektpositioner han tillskrivs visualiseras och beskrivs utifrån stereotypa föreställningar om 
Förorten och Invandraren. Materialet sträcker sig fram till sommaren 2005, då Ibrahimovic 
fortfarande spelade i det italienska klubblaget Juventus.
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Namngivning

När mikrofonen eller objektivet riktas mot Zlatan är det en unik person som 
uppmanas att tala som, eller för, Invandrare. I det medierade tilltalet tilltalas 
Ibrahimovic som Invandrare och Förorten är aldrig långt borta, utan svävar 
över, hemsöker, text och bild och återminner ursprunget.

När jag skrivit och analyserat texterna om mediepersonligheterna har jag 
blivit  uppmärksammad  på vad som händer  om jag skriver  om Alexandra 
istället  för  Pascalidou.  Det  ger  en  föreställning  om  en  mer  intim  bild. 
Förnamnet ger en känsla av intimitet och att känna individen. Att skriva/läsa 
om Zlatan eller att skriva/läsa om Ibrahimovic är inte riktigt samma sak, det 
antyder  olika  positioner  i  förhållande  till  betraktaren/läsaren  och  den 
beskrivne.  Tilltalet  till  konstnärer  i  recensioner  av  konst  sker  vanligtvis 
genom att hänvisa till efternamnet. Detsamma gäller ofta inom sporten. Att 
medierna  så konsekvent  berättar  om Ibrahimovic som Zlatan antyder,  när 
övervägande delen av de manliga fotbollsspelarna tilltalas med efternamn, 
att namngivningen är viktig. Att namnge personen med förnamn är en del av 
massmediernas försök att skapa intimitetseffekter hos läsaren. I de citat av de 
mediepersonligheter som porträtteras utnyttjas förhållandet mellan för- och 
efternamn. Därför  har jag valt  att  använda deras namn strategiskt  när jag 
återger intervjuer eller  brev. På det sättet  blir  namngivningens roll  tydlig. 
Toni Morrison utnyttjar namngivningen på det här sättet när hennes huvud-
karaktär  Älskade (Beloved  –  Var  älskad)  fungerar  som  ett  namn,  en 
uppmaning och ett tilltal, samtidigt (Morrison 1987). Samtidigheten i tilltal 
kan jämföras med mediernas bruk av individer som är manade att tala genom 
stereotypernas masker. 

Under 1800-talet var de så kallade minstrelshowerna populära i USA. De 
handlade om föreställningar om ras, politik, ekonomi och sociala förskjut-
ningar. Det handlade inte om de förlöjliga(n)de svärtade figurerna som upp-
trädde  på  scenen  utan  om  det  Vita  Amerika.  De  uppmärksammade  och 
möjliggjorde  för  det  Vita  Amerika  att  uttrycka  en  heterossexuell,  manlig 
identitet genom att inta förnekande positioner i förhållande till de stereotypa 
och karikerade personligheter  som man identifierade på scenen.  Minstrel-
showerna speglade den Vita publikens rädslor för det de tog avstånd från: 
svarta, homosexuella och slavar (Wellman 1997:312). Det går inte att sätta 
likhetstecken  mellan  minstreluppträdanden  och  framställningarna  av 
invandrargjorda  personligheter  i  svensk  press.  Men  det  finns  processer 
mellan  den som är  satt  att  representera,  gestalta,  och den som är  satt  att 
betrakta som tydliggörs genom minstrelshowerna. Dessa processer är i det 
kommande verktyg för analysen av invandrarstereotyperna i svensk media, 
samtidigt blir det, som jag ska visa, möjligt att foga in ett subversivt element 
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i dessa framställningar. 
Regissören Spike Lees film  Bamboozled (2000) handlar om en samtida 

teveproduktion  av  en  minstrelshow.  I  filmen  är  skådepelarnas  svärtade 
ansikten centralt för framställningen. Det är en form av mim. Lees dramati-
sering  av  minstrelshowen  som framställningsfenomen  tydliggör  den  ano-
nymitet som det målade ansiktet och masken innebär. Stereotypen spelas ut 
genom masken. Jag vill använda den bilden som metafor för den specifika 
anonymitet det invandrargjorda subjektet utsätts för. Den motsättningen, att 
den som uppmärksammas i sådan grad också är anonym,  beror på stereo-
typerna om Invandraren. 

Den invandrargjorda som det berättas om genom porträttet, är på samma 
gång  namnlös  och  anonym  men  sträcker  sig  bortom egennamnet  till  det 
anonyma kollektiv som benämns  Invandrare. I medierna är den invandrar-
gjorda personen en framställning som skapar föreställningen om individen 
och kollektivet samtidigt (Marshall 1997:61). För den som utsätts för den 
avbildningen finns liten igenkännelse med den mediala bilden (jfr kapitel II). 
Stereotyperna fästs vid deras namn, på ett liknande sätt som de invandrar-
gjorda förorterna har stigmatiserats och blivit igenkännbara genom en åter-
kommande  karaktäristik.  Den  medierade  personen  framställs  med  vissa 
kvaliteter, egenskaper precis som den plats som ska beskriva deras Ursprung 
(jfr De Zengotita 2004:6). 

Jag betraktar den som avbildas som en person eller persona i den latinska 
betydelsen  tala  genom en mask.  Masken dirigeras  genom tilltalets  anvis-
ningar, här mediernas tilltal. Det betyder att maskens tydligaste drag bär spår 
av tilltalets anvisningar och att den inte kan vara fri från uttryck eller miner 
som kontrolleras av medierna. Personligheten ges en karaktär som aldrig rik-
tigt tillåter ett tal. Angreppssättet gör att diskussionen rör masken, person-
ligheten och de berättelser som konstruerar den. Masken är den gräns mellan 
massmedia  och  individ  som  ständigt  förhandlas  och  det  är  kring  den 
förhandlingen som jag så småningom kommer att kretsa i termer av mim. Att 
masken också antyder en förklädnad och kamouflage är något jag utnyttjar i 
analysen av det motstånd som formuleras mot medierna. 

Rollbegreppet  är  i  det  här  sammanhanget  ett  missvisande  begrepp  då 
tidningstexterna förutsätter en identitet hos den avbildade som inte är för-
handlingsbar.  Den invandrargjorda  är,  som jag visat  i  föregående kapitel, 
fråntagen möjligheten att spela roller. Framställningarnas tydligaste drag är 
att de låter påskina autenticitet. Den stereotypa mask som tilldelas den Andra 
framställs  som  autentisk.  Genom  att  jag  ifrågasätter  tilltalet  som  den 
invandrargjorda är tvungen att svara mot hoppas jag att det svärtade ansiktet 
i minstrelshowerna återminns som en kritik. Det är framförallt tre aspekter 
av minstrelshowens logik som jag vill  prova att  använda mig av för ana-
lysen. 
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Att tala genom en mask tydliggör förhållandet mellan massmedierna och 
den porträtterade och belyser  generellt  sett  representationers  oförmåga att 
avbilda. Det är i det skiktet där mediernas och publikens förväntningar och 
dramatiseringar av den Andra möter den porträtterades förhållningssätt och 
förhandlingar  med masken som jag vill  diskutera  subversivitet  och makt. 
Man kan tänka sig att det svärtade ansiktet i minstrelföreställningarna inne-
bar  ett  visst  skydd,  en  mask,  som anonymiserade  skådespelaren.  Samma 
svarta mask var också ett attribut som publiken kunde uppfatta som att: Nu 
framställs den Andra! 

Nästa aspekt handlar om minstrelshowernas relation till tomhet. Tomhe-
ten reflekterades i framställningen av den Svarta. Vithetens dikotoma förhål-
lande till Svarthet gjorde att minstrelframställningarna kunde placera Vithet-
en i centrum för berättelsen, trots frånvaron av det Vita (Morrison 1993). Det 
är  det  förhållandet  som  medierna  utnyttjar  i  förhållande  till  dikotomin 
Svensk-Invandrare i medierna.

Den tredje  beröringspunkten handlar om det synoptiska,  tvånget att  bli 
uppmärksammad.  När  uppmärksamhet  och offentlighet  är  eftertraktat  kan 
den som får tillträde till scenen komma att framställas som privilegierad och 
eftersträvansvärd men den tilldelade masken/personligheten känns inte igen 
av den som är satt att representera den. Den aspekten fanns med redan i förra 
kapitlet. Den aspekten återkommer här för att senare, i kapitel V, övergå i en 
diskussion om det mimetiska som potentiell subversiv kraft. 

Burgos som resenär

Jag var en nyhet. 

Medierna hade ingen möjlighet att stå utanför (Samtal med Martin Burgos 
060529).

Under  hösten  och  vintern  2002–2003 berättade  massmedierna  om Martin 
Burgos.  En graffitimålande konstnär som ställde ut sin konst på gallerier, 
hade utställningar och vernissager efter att ha målat  offentliga väggar och 
tunnelbanetåg, något som väckt stor uppmärksamhet  i media.  Som medial 
händelse knyts också andra aktörer än konstnären själv till sceneriet. Dessa 
är  galleristen,  en  författare,  ett  vaktbolag,  politiker  och  journalister.  Alla 
medverkar till  att inreda scenen med rekvisita. Scensättare för händelseut-
vecklingen är massmedia.13

När jag stiger in i galleriets lokaler på Strandvägen i Stockholm i början 

13Det analyserade mediematerialet om Martin Burgos publicerades under perioden 020713–
030228. Utöver detta material har jag också intervjuat Burgos vid flera tillfällen. Tanken har 
varit att tillsammans reflektera över hans medierade personlighet. 
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av februari 2003 är det för att jag läst om en graffitimålares utställning. Jag 
möts genast av galleristen, som ger mig en utskrift som visar vilka som är 
upphovsmän till tavlorna. Tavlorna på väggen har bara nummer, en klister-
lapp i kanten av konstverket.  Med utskriften i handen kunde jag navigera 
bland tavlor och konstnärer.

Nummer 1: Grafik Picasso 10 000 kr

Nummer 14: Grafik Miró 9 000 kr

Nummer 49: Blandteknik Burgos 11 000 kr

Nummer 49 känner jag igen som graffiti och galleristen som kommer fram 
till mig undrar om han kan hjälpa mig. Jag är intresserad av Burgos, säger 
jag. 
– Jaha Martin, säger han, och fortsätter med att diskutera de två tavlor som 
Burgos målat. Den ena tavlan sorteras bort ur samtalet som mindre intressant 
för att den har målats i blandteknik medan den andra är spraymålad. 
– Den är mer vild, det går inte att ångra sig, säger galleristen.

När jag senare förklarar att mitt intresse för konstnären också handlar om 
mediebilden som skapats kring honom plockar galleristen fram en klippbok. 
I klippboken fanns alla de artiklar där det skrivits om konstnären. Det var det 
som fick mig att börja intressera mig för det här teckenflödet som omgav 
honom. Galleristen, media och andra omtalar honom, han är omgiven av ut-
sagor som verkade vara lika viktiga som den konst han målade. 

020713 Graffitin gav ny identitet Svenska Dagbladet 

020714 "Graffiti världens vackraste brott" Aftonbladet 

020923 Klottret tar sig in i finrummet Svenska Dagbladet 

020923 Utpekad som storklottrare Svenska Dagbladet 

020923 Martins klotter blev dyr konst Aftonbladet 

020924 Klottraren som tog en plats i finrummet Aftonbladet 

020925 Från klottrare till konstnär Expressen

020927 Graffiti - konst eller skadegörelse? Dagens Nyheter 

020928 Taggarna inåt Expressen 

020928 TRE FRÅGOR/Hur känns det att bli jämförd med Miró?  Dagens  

Nyheter 

021009 Taggarens guide till graffitin Expressen 
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021101 Fd klottrare sätter färg på Östermalm Expressen 

021129 Graffititags i guldram UNT 

030105 Vandalen som blev hyllad Dagens Nyheter 

030110 "Politiskt medveten" bara ett flumuttryck Dagens Nyheter 

030222 En del av Sverige Dagens Nyheter 

030227 Graffitikonstnär greps för klotter Aftonbladet 

030227 Känd graffitimålare greps på bar gärning Dagens Nyheter 

030228 "Jag har trakasserats av Falck"[vaktbolag] Svenska Dagbladet 

Upptäckten är för den upptäcktsresande ett fascinerande ögonblick. I förhål-
lande till berättelser om Förorten så är det specifika upptäckter som resan dit 
lockar  med.  Platsen  ska  tillsammans  med  invånarna  kunna  framställa  ett 
fenomen eller belysa något som skiljer sig från de normer som antas finnas i 
det omgivande samhället. Det är en förutsättning för att den Andra världen 
ska kunna reproduceras som annan. Dessa berättelser reproducerar en kolo-
nial resetematik. I detta fält är den invandrargjorda framställd utifrån ett för-
väntat sceneri. I det följande kommer jag att analysera de villkor under vilka 
Martin Burgos framträder i medierna under den här tiden (2002–2003). 

Galleristen hade sett en medial möjlighet i Martin står det i SSU:s med-
lemstidskrift Frihet.

Den graffitimålande vandalens bakgrund hade kittlande inslag av brott och 
spänning. Dessutom verkade grabben begåvad [säger galleristen]. I en artikel 
kallade han graffiti för ”världens vackraste brott” och formuleringen väckte 
[galleristens] intresse. Han erbjöd Martin att ställa ut. Och ”storklottraren” 
grep chansen. Han ville bli sedd och hörd, strunt samma om han bara var ett 
pittoreskt förortsinslag. ”Bättre det än ingenting” [säger Martin].

Artikeln fortsätter med att journalisten citerar galleristen:

Hans  dragningskraft  ligger  i  det  farliga,  det  olagliga,  att  han  målat 
tunnelbanetåg. Det vet han. Den dagen han skulle ta avstånd från det han har 
gjort skulle han bli helt ointressant för media (Frihet nr 2/2003).

För galleristen handlade det om att bibehålla de pirrande inslagen i Burgos 
liv för att  han mer genom sitt  liv än genom sin konst skulle kunna egga 
betraktarens fantasier.  Hela det förlopp som senare ska beskrivas i  media 
som en förvandling från vandal till konstnär tar sin början med en artikel i 
Svenska Dagbladet (020713). Galleristen ser honom som en medial möjlig-
het. För att få ut Burgos historia och marknadsföra den kommande utställ-
ningen tar de kontakt med en journalist som de anser är respekterad bland 
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kulturjournalister.  När journalisten publicerat  artikeln rullar  allt  igång. De 
andra dagstidningarna följer efter med intervjuer och en tevekanal hör av sig 
för att få Martin att prata i ett morgonprogram. Hela det scenario som inleds 
med artikeln i  Svenska Dagbladet och slutar med inbjudningar till kändis-
fester är något som man, om inte förutspått så ändå hade hoppats på och tagit 
för troligt. I den bemärkelsen kan händelsescenariot få en sagoprägel. Burgos 
säger vid de återkommande samtal vi har haft att det är Askungesagan som 
attraherar medierna. I dagstidningarnas rubriker betonas den här förvandling-
en med titlar som uppehåller sig vid från–till-temat.  Från vandal till konst-
när eller Från förort till galleri. Närläsningen av tidningsartiklarna ger dock 
inte  den  här  entydiga  bilden,  vilket  jag  ska  återkomma  till.  Men  förut-
sättningen för berättelsen vilar på resan, en resa som riktar sig till åskådaren 
eller läsaren att betrakta. Därför blir platsen också viktig för framställningen. 
Resor som denna övertygar om de kan förankras i både tid och rum. 

I  tidningsartiklarna  är  ett  genomgående  inslag att  Burgos  fått  chansen. 
Han benämns växelvis som graffitimålaren, den tidigare vandalen eller före 
detta  storklottraren.  När vetskapen om att  sceneriet  är  planerat  får de här 
utsagorna en ny betydelse. För det första är det tacksamt för massmedia att 
reproducera Askungetemat. Men det finns ytterligare premisser lagrade i den 
här uppmärksamheten.  Det leder tankarna till  slumpen och gör med auto-
matik att konstverken som Burgos producerar nedvärderas. Det antyder att 
det skulle kunna ha varit vilken graffitimålare som helst som ”hamnade” i 
gallerivärlden, men att det råkade bli Martin. Vidare att det nu vilar ett an-
svar  på  Martin  att  förvalta  chansen,  det  framställningsrum som medierna 
konstruerat åt honom. Det är upp till honom nu. Massmedia anger därmed 
också de från och med nu är de utan ansvar. Scenen finns där redo att beträda 
och bruka om Burgos förvaltar rekvisitan rätt.

Burgos skapades som en karaktär i en mediehändelse som byggde på upp-
märksamhetsförväntningar kopplade till  Förorten och Invandrarbakgrunden. 
Brottslighet och ungdomstillhörighet är viktiga element i detta sceneri. De är 
centrala diskursiva element i den konstruktion som berömmelsen, uppmärk-
samheten,  offentligheten  och  den  skenbara  friheten  vilar  på.  Resan  från 
Förorten till det centrala Stockholm skildrar en frihet som kommer av att den 
avbildade vänder sig bort från och lämnar förorten och går in i en ny ekono-
mi och en ny social miljö. Detta är en förutsättning som tas för given, kring 
vilket berättandet sedan vävs. Med subjektkonstruktioner som förutsätter att 
hem och bakgrund är de främsta identitetsmarkörerna kan resan ges legiti-
mitet utan att ifrågasättas. Texterna om Burgos förutsätter att det är en fram-
gångssaga och uppåtgående resa. Den från förorten till staden och Stureplan, 
som i dessa artiklar framställs som alltings centrum. Burgos menar att me-
delklassen inte är intressant i dessa reseberättelser utan det är ytterligheterna 
som lockar läsaren. Läsaren vill följa Svartskallen från förorten på hans resa 
till Östermalm, säger Burgos vid de tillfällen vi pratar om detta. 
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I samband med att jag och Martin går igenom artiklarna om honom talar 
vi  om  framställningsrummets  begränsade  villkor.  Det  är  något  som  han 
måste kämpa emot, samtidigt som han behöver uppmärksamheten. Medierna 
är  medvetna  om relationen  till  sitt  objekt.  Genom att  lovorda  och  hylla 
konstnären kommer också konstnärens värde som vild, rebellisk, olydig och 
trotsig samtidigt att beskäras. Därför behöver delar av den historia som kan 
positionera  honom  som  vild  och  utanför  den  traditionella  konstscenen 
reproduceras (jfr Anyuru ovan). Det verkar som om Burgos och galleristen 
kunnat förutse händelseutvecklingen. Men han finner efter hand att det inte 
finns något utrymme att bryta av från bilden, och hade det gått att stoppa? 
”Glorifieringen av förorten är vårt levebröd. Om den inte fanns skulle vi inte 
kunna göra de här karriärerna”, säger Burgos vid ett samtal. 

Framställningsrummet som omgärdar Burgos byggs så snabbt på grund av 
att det hämtar sin stabilitet i tidigare berättelser. Rekvisitan och de diskursiva 
elementen finns innan individen ens är utsedd och inbjuden till scenen. Per-
sonen svävar fritt innan masken sätts på plats. 

Mediebilden  av  Burgos  byggs  upp  med  en  dramatisering  upptäckten, 
något som sedan upprepas i många artiklar. I nära anslutning till detta  fynd 
finns en gallerist som är med och upptäcker och för fram sin nya adept och 
får återkommande frågor om det ögonblicket när han insåg värdet i sin upp-
täckt.  Upptäckten var  en medveten strategi  från såväl  Burgos som galler-
istens sida. Även journalisten/kritikern kan ta del av upptäckten genom att 
det är denne som offentliggör Burgos.

Vad som är anmärkningsvärt är också att alla runt omkring Burgos talar 
med sådan självklarhet om vad det är som ger honom hans värde. Det är inte 
konsten utan de omkringliggande aspekterna av Burgos liv och förflutna. Det 
gör berömmelsen och erkännandet skört och frågan är hur en berömmelse 
som vilar  på ett  brottsligt  förflutet  ska kunna försvaras  moraliskt.  Vi kan 
också fråga oss om det bara är Burgos som har del i det?14

Journalistens  möte  med  graffitin  och  konstnären  Martin  Burgos  kan 
närmast betraktas som fetischistiskt, där berättelsen i sig blir till en trofé. En 
trofé som sedan införlivas som en erfarenhet som journalisten kan bära med 
sig och visa upp. I en artikel i  Expressen (020928) följer en journalist med 
Martin på en upptäcktsfärd i ”graffitivärlden”. En vanlig journalistisk metod 
när förorter  och invandrargjorda människor  porträtteras (Ristilammi  1997, 
Ericsson m.fl. 2002 & Brune 2004). Samtidigt skapas en avlägsenhet i sättet 
att beskriva den värld de möter. Journalisten använder sig av graffititermer 
som Back jump (tåg som graffitimålas vid slutstationen) och Fame (platser 
där  målningen  sitter  kvar  länge).  Till  detta  nya  språkbruk,  som ger  jour-
nalisten en möjlighet att framställa sig som en som är där och har insikter i 

14En Ica-handlare i Göteborg, som sett Burgos första galleriutställning, ville beställa en mål-
ning till sin butik. När han skickade arbetsprover så returnerades de med motiveringen att de 
skulle vara mer extrema. Burgos kunde inte leva upp till Ica-handlarens bild av honom, hans 
konst motsvarade inte handlarens förväntningar.
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en annan värld, förs också en annan metaforik in. Den senare handlar om ett 
militärt  eller  krigiskt  språkbruk,  något som återfinns även i  andra journa-
listers  skildringar av graffiti  (se  till  exempel  Expressen 990730,  990901). 
Redan inledningsvis har journalisten angett tonen genom att  hävda att det 
pågår ett kulturkrig kring graffitin och den återkommande frågan om det är 
konst eller kriminalitet aktualiseras. När utflykten börjar skriver journalisten 
också  in  sig  i  berättelsen.  ”Vi  marscherar  fram  över  p-platsen…”  och 
vaktbolaget beskrivs som ”spanare”. Senare i journalistens berättelse, när de 
efter en strapatsrik utflykt nått fram till en graffitimålad vägg så ” exploderar 
den i färger” (Expressen 020928).

Vid en intervju med Burgos pratar vi om vad som attraherar i hans konst 
och Burgos menar att överklassen vill ”köpa” förorten och placera den i sina 
hem medan medierna är intresserade av ytterligheterna. 

Som både graffitiutövare  och invandrare  blir  jag  en  intressant  person för 
medierna. De fokuserar på det som kan skrivas så extremt som möjligt, de 
vill inte höra det vardagliga. /…/ De vill ta upp nån så högt som möjligt och 
sen sänka dig. På nåt sätt har ju ingen tagit mig på allvar. 

Att komma nära och konfrontera sig själv med annanheten utmärker sig på 
samma  gång som både lustfyllt  spännande och hotfullt  farligt.  Vi  är  alla 
(o)bjudna till påseende av detta Andra som konkretiseras i berättandet om 
Burgos.  Den tudelade känslan av att  vilja  komma nära inpå livet  och bli 
berörd av den Andras föreställda vildhet och autenticitet bara för att kunna 
lämna  allt  ögonblicket  senare.  Som en längtan  till  det  primitiva  som ska 
generera intensivare känslor. Det sker på bekostnad av, som Burgos påpekar, 
honom. Han upplever att  medierna inte tagit  honom på allvar utan det är 
bilden av graffiti (brott), förort och invandrare som medierna uppehåller sig 
vid. 

Genom den nya eller andra erfarenheten kan betraktaren för ett ögonblick 
lämna sig själv för att i tron att det som uppfattas som primitivt ska kunna 
generera  en  förlorad  äkthet  (jfr  hooks  1999:167-169).  Den  nära–
avlägsenhets-tematiken,  som jag  visade  i  kapitel  II,  är  aktiverad  också  i 
dessa representationer. Burgos blir ombud för en vit medel- och överklass. I 
Burgos  kan  de  placera  en  förlorad  upproriskhet.  Men  de  som vinkar  av 
honom när han reser från  Förorten, ser honom ”lämna” det Invandrartäta, 
kan se upp eller ned på hans motiv. Antingen hyllad som en som lyckats 
eller kritiserad för att han numera ägnar sig åt konst och inte graffiti. För att 
uppnå själva reseeffekten måste avlägsenhet alternativt det insulära skapas. 
Zygmunt Bauman skriver att avlägsenhetsvillkoret är att man först har ”en 
föreställning om avstånd” (Bauman 2000:31).  I  de  meningskonstruktioner 
som  byggs  upp  kring  tecknet  Burgos  görs  avlägsenheten  synonym  med 
betraktarens relation till  det som berättas om honom. Till  graffitimålarens 
avlägsenhet  kopplas  förortens  olika  element  av  utanförskap,  invandrar-
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bakgrunden och brottsligheten. De beskrivande skildringarna som utger sig 
för att komma nära kan samtidigt sägas framkalla en avlägsen närhet eller en 
anonym intimitet där betraktaren alltid är anonym och den/det som betraktas 
skildras på ett sätt som framstår som närgånget. 

Geografiska upptäckter och reseskildringar har betytt mycket för den na-
tionella självbilden och för publikens möjligheter att materialisera begrepp 
som närhet och avlägsenhet. Att namnge den  upptäckta platsen är viktigt i 
koloniala diskurser. Kulturgeografen Christian Abrahamsson har analyserat 
svenska reseskildringar och skriver:

Namngivningen var ett  sätt  för européerna att  fysiskt  kolonisera nya rum, 
genom namngivningen gav kolonisatörerna landskapet en mening som kunde 
rama in deras handlingar (Abrahamsson 2005:10). 

Massmediala  "upptäckter"  av  Invandraren  från  Förorten  genererar  sådana 
framställningsrum för läsaren och gestaltas i den Invandrartäta förorten. Det 
är  avlägsenheten som antas  kunna bli  betraktad och genomlyst.  Sujektets 
framträdande när hon är definierad som den Andra framställs som exempel 
på en tolerant och mångkulturell nation (Hage 2000). En god upptäckt i detta 
sammanhang  är  att  framställa  en  personlighet  som på  olika  sätt  kan  re-
presentera de stereotyper som placerats till förorten. Det är en berättandesfär 
som har resan som motiv och specifikt den Andras resa in i det nationella. 
Upptäckten och det massmediala berättandet om denna person beskrivs i ter-
mer av gränstillstånd; en tvetydig fas som varken kan definieras utifrån den 
position som individen lämnar eller den position som ska utgöra slutmålet. 
Det är en position som inte låter sig klassificeras men som ändå är samman-
vävd i de positioner som individen rör sig mellan. Det är en låsning mellan 
givna kategorier men som i Burgos fall framställs i termer av en nyfunnen 
frihet. Han skrivs in som en konstnär/vandal/artist/målare/invandrare/krimi-
nell/på väg. I det traditionella ritualschemat är rörelsen kronologisk. I första 
fasen sker en separation eller brytning med den sociala position som indi-
viden tidigare haft. Fas två är alltså den liminala och den tredje definieras av 
att personen kommit att bli upptagen i den nya sociala positionen. Återigen 
är hon klassificerbar. Också ritualer, insatta i den här kronologin, bär resete-
mat som en förutsättning för förändring (se vidare under Artikulationer från 
gränsen, nedan). 

I stadsrummet är graffitin oftast anonymiserad trots att texterna för den 
invigde signalerar vem upphovsmannen är. Endast de kan avslöja vem som 
döljer sig bakom signaturerna. I gallerikonsten är det inte möjligt  att vara 
anonym.  Hela  konstvärlden  är  liksom  den  offentliga  graffitin  uppbyggd 
kring signaturer men i galleriet måste signaturen förknippas med en fysisk 
person för att få sitt värde. Graffitimålaren behöver en ny signatur, ett nytt 
tecken, när verken placeras på galleriväggen, för när konsten uppträder i ett 
nytt sammanhang och i en ny miljö, riskerar de konnotationer av protest och 
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trotsighet som ligger i den offentliga och olagliga graffitin bär med sig att 
försvinna. Symbolkraften som Burgos bar med sig från gatan detroniserades 
inte helt eftersom massmedia i anslutning till de flesta artiklar klistrade in en 
faktaruta  som angav  hans  historik,  då  som klottrare  och vandal,  och  hur 
mycket graffitisanering kostar skattebetalarna varje år. Media är delaktiga i 
att skapa betydelserelationen mellan brott och graffiti, vilket verkade positivt 
för konstruktionen av det vilda. Tecknet laddades med trovärdighet och den 
diskussion som det medförde bidrog också till att tecknets symbolvärde öka-
de.

Några hoppas säkert att jag ska vara med och tämja odjuret, att jag ska säga 
till mina polare: ”Sluta klottra!”. Inte en chans. Jag tar inte avstånd från vad 
jag gjort (DN 030105).

Även  Martin  bidrog  till  att  göra  graffitin  anonym  och  svårgripbar  och 
förstärkte därmed tecknet.  Tecknet eller signaturen i gallerimiljön kopplas 
inte i första hand till motivet utan till berättelserna om upphovsmakaren. På 
det sättet kunde delar av den autenticitet och vildhet som förutsätts vara vik-
tiga beståndsdelar i den olagliga graffitin bäras med in i galleriet.

Vernissage

Bild 11. Vernissagebild, april 2004. Foto: Urban Ericsson.
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I april 2004 öppnades dörrarna till Burgos tredje utställning. Utställningen 
ägde rum på ett advokatkontor med utsikt mot Stureplan i centrala Stock-
holm.

Förra  gången  fick  han  mycket  utrymme  i  media,  säger  en  man  på 
vernissagen. Som svar på frågan från kollegan, som vill veta om han anser 
att det är bra eller dålig konst. Medieutrymme betyder uppmärksamhet och 
antyder något bra. De två männens samtal kretsar kring konstens estetiska 
värde och ingen verkar vågar ta ställning till verken. Vilsenheten inför konst-
en är tydlig. Att ta ställning vore att placera sig på ena sidan och därmed 
kunna utsättas för kritik, medan den betraktare som bara skummar och går 
vidare slipper undan.

Den uppmärksamhet som Burgos tilldelas är intimt sammanvävd med just 
dessa  specifika  tveksamheter.  Är  tavlorna  är  konst  eller  klotter,  bra  eller 
dåliga? Det är i det spänningsfält som uppstår när bedömare ger sig i kast 
med att uttolka eller bara omtala Burgos tavlor som hans värde förhandlas. 
Men det är inte bara på vernissagen som omtalandet sker. På ett bord i ett av 
rummen ligger en uppslagen pärm full av pressklipp. I dessa artiklar finns 
flera av bedömarna representerade: vaktbolagsrepresentanter, nyhetsjourna-
lister, kulturrecensenter, galleristen, politiker och konstnärer. Alla fick de i 
uppgift att kommentera eller berätta om delar av Burgos biografi eller konst, 
beroende av vilken relation de hade till honom. På det sättet var vernissage-
sceneriet lika koreograferat som galleriet. 

Det  är  inte  säkert  att  epitetet  konstnär  är  positivt  ur  ett  ekonomiskt 
perspektiv  för  då  försvinner  graffitikonnotationerna  och  den  illegala 
aspekten av uttrycket. I många av tavlorna flyter färgen ned och bildar tork-
ade droppar på duken. Går man nära och tittar på rinnigheten så ser man att 
dessa autenticitetsuttryck är påmålade i efterhand. Det kan givetvis ses som 
ett försök att måla in det autentiska och skapa en känsla av ett måleri som 
inte går att ångra. Men samtidigt är det så tydligt gjort att det också kan ses 
som en kommentar till de autenticitetskrav som ställs på honom som graffiti-
konstnär. När Martin och jag träffas för att gå genom slutmanus (060529) 
säger han att han inte tänkte alls på detta:

När jag målade de här tavlorna ansågs rinnighet vara dålig teknik i graffiti, nu 
är det trendigt. Det jag tyckte var intressant då var att sätta igång den här 
rinnigheten, för jag visste inte var färgen skulle sluta rinna och kunde inte 
kontrollera det. 

Så länge vi åskådare kan beröras, samtala och vara oense kommer intresset 
och uppmärksamheten att bestå. De två männen från advokatkontoret disku-
terar huruvida man kan ha graffitikonst hängande på väggen hemma. Den 
ena intar en skeptisk hållning. Han menar att det är svårt att få tavlan att 
passa in i det övriga möblemanget. Han kan inte se att han har ett rum som 
kan härbärgera graffitikonsten. Den andre menar att man kanske kan möb-
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lera om ett helt rum för att så att säga anpassa rummet efter konsten. Burgos 
agerar i mellanrummet av de två ståndpunkterna.

”En del av Sverige”

Bild 12. En del av Sverige av Martin Burgos. Foto: Urban Ericsson. 

Burgos talar i en artikel om TV4:s reklamannons En del av Sverige och hur 
den inspirerade honom att måla en tavla med samma namn. Annonsen visade 
hur blonda barn lekte på sandstranden en sommardag. Burgos säger att in-
vandrarbarnen inte finns i bilden och fortsätter med att säga: 

Man får  en  sådan  lust  att  rymma  in  i  bilden,  och  glömma alla  problem. 
Ingenting är så skönt som en svensk sommar när det blåser lite och man är på 
landet och det luktar hö. Jag har massor av minnen från en bondgård mellan 
Rinkeby och Tensta som vi brukade gå till med min dagmamma när jag var 
liten. Man ser inga höghus, så det känns som på landet (DN 030222). 

Artikeln är rubricerad En del av Sverige och hänvisar till Burgos och inte till 
målningen. Tavlan är menad som en kommentar till det bilden utesluter. Inga 
barn med svart hår finns i TV4:s annons men med tavlan skriver Burgos in 
sig själv i ett Svenskt landskap. Han målar sig in i landskapet. Den symbo-
liken av konsten utesluts ur intervjuerna och det är det som Burgos upplever 
som  svårast  att  möta.  Besvikelsen  vid  upptäckten  att  man  inte  tar  upp 
konsten i intervjuerna följs också av en förvåning. Just den här tavlan har 
använts i skolundervisning och andra sammanhang, säger Martin. Att ingå i 
den bild som Martin hänvisar till kan på ett sätt tolkas som en önskan att inte 
ifrågasättas,  precis som den blonda inte ifrågasätts  i  det som benämns ett 
Svenskt landskap. Med tavlan skriver han in sig i det landskapet vilket också 
är ett återminne och en kommentar  till  bilden där den svenska flaggan är 
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beskuren (kapitel I, bild 6). Det är ett sätt att ingå och vägra att bli beskuren.
Burgos konst talar ofta i politiska termer, med titlar som 11:e september,  

En del  av  Sverige,  Nike  och  Göteborgskravallerna,  och  de  refererar  och 
kommenterar  samtiden.  Det  politiska  innehållet  diskuteras  inte  i  mass-
medierna  på  ett  reflekterande  sätt.  Fokus  ligger  istället  på  hans  biografi. 
Massmediernas  beskärningsteknik  återfinns  i  texterna.  Journalisternas 
intresse för Burgos bakgrund är kopplat till hans pappas historia som migrant 
till  Sverige. Genom att  föra in pappan i  biografin om Burgos kan den så 
viktiga  Invandrarbakgrunden  levandegöras,  utan  att  journalisten  själv 
uttryckligen ger kopplingen någon näring.

Han har försovit sig.

– Jag har sömnproblem. Det är som om jag skulle dö när jag somnar. Och jag 
blir så glad när jag vaknar. Att jag lever. Det är som om jag återföds. När som 
helst kan man dö, bli en planta. Jag vill vara levande, känna mig levande. 
Därför är jag helt obsessed with death.

En 20-årig man, men ändå en pojke, besatt av döden. Och av livet. En poj-
ke i luva som talar om skriket inom sig, som han måste tysta.  Att det där 
skriket driver honom, att han målar för att "få ur sig skiten".

Han har ramlat ner i soffan på Galleri [namn], stället som klev in i hans 
liv. Galleristen såg i honom en medial möjlighet. "Måla och ställ ut hos oss!" 
Graffitimålaren Martin grep chansen. Han ville bli sedd och hörd. På några 
månader har så mycket hänt i hans liv. Förändrat det. Fast ändå inte. Nu står 
han med en fot på Östermalm och en i förorten.
– Jag är vandalen som blev hyllad, säger han ur skinnsoffan. Vill du ha långa 
eller korta versionen?
Jag vill veta hur vägen för "storklottraren" såg ut, säger jag. Hur den 
graffitimålande förortsungen tog sig hit och blev kallad konstnär (DN 
030105).

Det  är  inte  första  gången en  graffitimålare  bjuds  (villkoras)  in  på  konst-
scenen.  Den  mest  kände  är  Jean-Michel  Basquiat  som,  tillsammans  med 
Andy  Warhol,  under  1980-talet  målade  för  gallerier  och  vernissager. 
Berättandet om de båda graffitimålarna har det gemensamt att det inte är hur 
konsten berör eller de motiv som konstnärerna väljer som står i fokus utan 
det är deras biografier. I Basquiats fall handlade uppmärksamheten om det 
haitiska  ursprunget  och  kontrasten  mellan  den  fattiga  uppväxten  och 
konstvärldens scener. När bell hooks skriver om Basquiat menar hon att det 
handlade om ett offer. Basquiat var tvungen att på alla sätt bli bilden av den 
vita konstvärldens syn på svart konst. Offret bestod i att han var tvungen att 
förvandlas  för  att  ingå  i,  och  uppskattas  av,  den  vita  konstvärlden.  Han 
tvingades att bli Svart (hooks 1994). 
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Var dig själv!

Jag kan inte vara mig själv

Zlatan: "Jag kan inte vara mig själv" Medietrycket på Zlatan Ibrahimovic, 22, 
är större än någonsin. Omöjliga frågor och konstiga förfrågningar gör att 
anfallaren känner att han måste hålla igen på svaren.
– Jag kan inte vara mig själv, säger han till SPORT-Expressen 
(Expressen 040603).

Mediernas  ombud  för  det  Invandrartäta svarar  ofta  på  frågan  hur  deras 
relation till medierna ser ut och hur deras erfarenhet är. Tilltalet är invandrar-
görande i  sig självt  och motsvarar  medvetenheten  om att  medierepresent-
ationerna ofta är stereotypa bilder i vilka ombuden placeras. Svaren kommer 
också som stereotyper, eller något som har blivit stereotypt: Jag är mig själv. 
Ett sådant svar kan vara alldagligt, vardagligt och självklart. Kan någon vara 
något annat än sig själv? I termer av roller kan detta själv anta flera gestalter 
men när det rolliknande förhållandet till uppmärksamheten inte möjliggörs är 
vägen till mångtydiga subjektpositioner blockerad. Den massmediala person-
lighet  som  porträtteras  framställer  en  subjektposition  som  inte  bara  är 
förutsägbar utan uttalandet reproducerar också den semiotiska relationen till 
äkthetsmytologin, eller den fantasiram som spinns kring förorten. Trots att 
svaret ofta är ett försök att mota undan de representationsanspråk som för-
läggs  till  ombudet  kommer  förorten  som  en  scen  för  det  autentiska  att 
befästas. Det sker genom att de ombud som är påkallade att tala finner det 
nödvändigt att framhärda i att ingen annan behöver ta ansvar eller sympati-
sera  med de handlingar  som uppmärksammas.  Genom att  hänvisa  till  sig 
själv som individ blir det paradoxalt nog, när berättandet sätts in i ett större 
sammanhang, individen som med sitt hänvisande till sig själv gör sig till en i 
raden av förortsombud och själv pekar ut Förorten och det Invandrartäta som 
en scen för det autentiska.

Tecknar  man bilden  av den personlighet  som är  satt  att  uppträda  som 
representant  för  den  Invandrartäta  förorten återkommer  ord  som  äkthet, 
ärlighet, upproriskhet och ungdomlighet. Förorten som den framträder i rap-
texter uppvisar och reproducerar hela den fantasi som konstruerar den som 
utanför, autentisk, vild och annorlunda. Språkbruket återanvänder en kolon-
ial tematik: förorten som betongdjungel. Samtidigt finns ett ifrågasättande av 
dessa  bilder  i  rap-  och  hiphoptexter,  men  de  frågorna  behandlas  inte  i 
massmedierna (Bredström & Dahlstedt 2002).
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BETONGTRAPPAN I SKÄRHOLMEN en vardags-eftermiddag. En kamera 
och framför den två killar. En med stubbar till dreads, och en med mössa och 
säckiga  kläder.  Fotografen  jobbar  med  objektivet.  De  två  framför  linsen 
skruvar lite  generat  på sig. Gott om folk i  rörelse.  En medelålders kvinna 
stannar upp.
– Jag såg er på tv, va? Det var ni. Jo. Mina barn vet vilka ni är.
Ison,  killen  med  dreads,  tittar  blygt  upp.  Lyfter  på  ögonbrynen  för  att 
bekräfta. Videorna till sommarens singel "När vi glider" och nya "Fakka ur!" 
gör att även folk utanför hiphopvärlden börjar känna igen dem. 
Förortens uttolkare.
Vi vill bara vara oss själva, vi vill inte spela någon annan", säger Fille /…/ i 
hiphopduon Ison & Fille. Därför väljer de bort lyxiga bilar och andra hiphop-
klichéer när de visar upp sig i videor till  exempel.  Det är i  stället förorts-
vardagen som gäller (DN 021002).

Precis som Anyuru tillskrevs bardstatus och representationsstatus blir Ison 
och Fille till representanter istället för uttolkare och hamnar i äkthetsdiskur-
sen. De vill vara vardagliga – äkta. Vardaglighet och äkthet i den invandrar-
gjorda förorten är något annat än vardaglighet på andra platser. Förorten är 
ombud för olikhet och därmed är det olikhetens vardaglighet som förevisas. 
Det är också den aspekten av deras kreativitet som massmedierna söker. Det 
beskrivs i termer av frihet, att äntligen kunna få göra som man vill och att bli 
lyssnad till. Men om friheten vilar på föreställningar om vildhet, autenticitet, 
brottslighet  och  invandrarbakgrund  är  friheten  starkt  begränsad  och  ska 
förstås som ett uppmärksamhetsvillkor. Om dessa ord måste användas för att 
frihet ska inträffa är det ett reducerat och ett villkorat sceneri som framställer 
sig som fritt. Förortsscenen innehåller visserligen nya personer men rekvisi-
tan är belastad med historia.

Burgos berättar att han inledningsvis var förvånad över att man plötsligt 
lyssnade till  honom. Det var inte kontrasten mellan galleriet och förorten, 
som journalisterna uppehöll sig vid, som han tyckte var positivt med upp-
märksamheten, utan det var tanken på att äntligen ha fått en röst som tillta-
lade honom. Med tiden ersattes den förvåningen av känslan att endast valda 
fragment  av  åsikter,  ståndpunkter  och  händelser  rymdes  i  mediatexterna. 
Burgos hade ingen entydigt negativ bild av media och menade inte heller att 
han var helt maktlös gentemot dem. Vad som förvånade honom var att det 
bara var utvalda fragment av vad han sa i intervjuer som återgavs i texterna 
om honom. 

Förväntningarna på Burgos gjorde att han måste driva ett autenticitetskrav 
som  medierna och publiken tillskrivit honom, nämligen att agera och vara 
Förort. Fantasin om Förorten och Invandraren måste gestaltas inte bara med 
målningar utan lika mycket med ursprunget, biografin. Då inträffar det att 
konstnären förväntas vara privat i offentliga rum medan det Vi som betraktar 
honom och hans konst kan luta sig mot offentlighetens scenerier och ikläda 
sig roller som forskare, journalister eller politiker. I tidningsintervjuerna blir 
det tydligt att han värjer sig mot de här autenticitetsanspråken som omgiv-
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ningen omsluter honom med. Han säger till exempel: 

Jag vill prata om det jag gör. Jag är lika fejk som alla andra. Inte mer äkta för 
att jag kommer från förorten. Jag målar tavlor där jag kritiserar McDonalds 
fem minuter efter jag smällt i mig en burgare (UNT 021129).

Trots den tydliga uppmaningen till journalisten att han vill bli bemött med 
ett annat angreppssätt än kraven som omgärdar det autentiska skriver jour-
nalisten några rader längre ned i citatet:  ”Förortsrevolt i guldram, graffiti  
och konst på samma gång”. Journalisten har inte lyssnat eller förstått den 
vädjan som ligger i att bli uppskattad eller respekterad som konstnär och för 
den konst som han producerar. Att vara genuin under dessa premisser upple-
ver Martin efterhand som en betungande position. 

När andra i offentligheten spelar ut sina roller ifrågasätts de inte. Genom 
medieberättelserna som omtalade honom förutsattes han ställa ut sig själv, 
trots att alla inblandade på något plan borde varit medvetna om att det var en 
karaktär och  mask som skapats.  En karaktär  som skulle motsvara  omgiv-
ningens förväntningar på honom. De frågor som ställdes till honom blev den 
scen till vilken han gavs tillträde.

Ingen  av  texterna  under  den  analyserade  perioden  försöker  nyansera 
bilden av konstnären. Ibland finns det, från Martins sida, enstaka meningar 
som visar på en vilja att ta sig ur det sceneri som inretts åt honom. Men det 
är  som om han  inte  ges  någon  möjlighet  att  kliva  ned  från  scenen  eller 
uppträda med något annat, som om varje sådant försök effektivt stoppas med 
journalistens nästa fråga. Det är bara den som framställs och uppmärksam-
mas som äkta som kan råka ut för kritik som riktar sig mot personen. Den 
äkthet som massmedia frammanar i sina tillskrivningar är inte jämförbar med 
den äkthet som Burgos vill hänvisa till. De hänvisar till olika referenssystem. 
För Burgos bestod äktheten i att med sin konst göra det som överensstämde 
med hans övertygelser. Det handlade om att  vara sann mot sig själv. Det 
fanns en önskan och en förhoppning och därmed en framtidsorientering i den 
äkthet  som Martin  talade  om.  I  medierna  kopplades  hans  uttalanden  om 
äkthet  istället  till  historien  (Invandrarbakgrund,  Kriminalitet)  och  den 
Invandrartäta förorten och de äkthetstereotyper som produceras i det fältet. 
Han berättade vid intervjuerna att han också skulle ha kunnat tala om fina 
minnen  av  sin  barn-  och  ungdomstid  men  att  det  inte  intresserade 
journalisterna. 

Ytligheten är ett hot mot den hyllade Andra och en tematik som drivs av 
både den porträtterade och journalisten. I en artikel berättar Burgos om ver-
nissagen under hösten 2002. Det kom det så mycket folk att han inte hade 
möjlighet att tala med alla och visa besökarna den uppmärksamhet han tyck-
te de förtjänade. Han tvingades vara ”ytlig” (DN 030105). Att framställa sig 
som ytlig är att hänge sig åt ett rollspel, inte alls ovanligt för individer i off-
entligheten.  För  den som är  tvungen att  behålla  attraktionskraften genom 
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syftningar till det genuina är det dock riskabelt. Det är en position som han 
måste avstå från om han vill behålla tecknets makt. Blir han ytlig blir han 
också vanlig, en rollspelande karaktär, och tecknets attraktionskraft riskerar 
försvinna.  Galleristens  kittlingar  liksom  mediabevakningen  kanske  också 
försvinner. Ytligheten var med andra ord det konstruerade tecknets stora hot. 
Med uttalanden som berättade om skrik, odjur och vildhet kunde betydelse-
kopplingar göras till naturen och naturligheten där det oförfalskade antas fin-
nas. Det var denna naturlighet som publiken uppskattade och fantiserade om 
och relationen till kolonialismens fantasier om vildhet och autenticitet i tan-
ken om den primitiva Andra är inte långt borta. Att vildheten presenterades i 
form av det otydliga, hotande och ohejdbara möjliggjorde också för politiker 
att använda det som ett mått på kaos. Det vildas olika betydelsesammanhang 
är ofta intimt sammanvävda med föreställningar om ordning; en föreställning 
om att det inte finns någon diskrepans mellan rollen och jaget utan bara ett 
oreflekterat varande (Taussig 1987:220).15

Det massmediala framställningsrum som inretts åt Burgos var en fantasi-
ram som omgav honom från alla håll. Oavsett om strategierna för tecken-
konstruktionen var medvetna eller ej kom tecknet (Martin som signatur: Bur-
gos)  att  kräva  av  honom att  han  levde  upp  till  det  fiktiva,  fantasin  om 
Burgos,  och bli  en bekräftelse  av fantasin i  den sociala  verkligheten.  Det 
paradoxala sker att han måste bekräfta sig som tecken, som Invandrartät, an-
nars tappar han sitt autentiska värde och blir en lögn, en förfalskning. Från 
att ha varit anonym i offentliga rum var han nu offentlig i alla rum, även de 
privata. 

Graffitin som kännetecknas av det spontana, äkta och upproriska översätts 
eller  överförs  till  konstnären.  Gallerimiljön  klarar  inte  av att  upprätthålla 
dessa konnotationer med någon trovärdighet.  Graffitin bär inte med auto-
matik med sig den autenticitet som förutsätts finnas när färgen fästes på en 
betongvägg. När mediet är ett annat och offentligheten är utbytt mot en duk 
behöver  det  autentiska  formeras om och ges  en ny pose.  Det  räcker  inte 
längre  att  måleriet  är  autentiskt  och  unikt.  För  att  bibehålla  dragen  av 
autenticitet kring händelsen tillskrivs tecken på Vildhet och Uppror upphovs-
makaren. Graffitimålaren blir tecknet och bäraren av det autentiska mer än 
de målningar som han gör inom ramen för konventionell konst. Berättandet 
kommer därmed att handla mer om honom som person än om konstens inne-
håll. Detta är ett återkommande drag i berättandet om den invandrargjorda, 
som jag visade tidigare i analysen av invandrargjorda författare.

Uppmärksamheten och hyllningarna byggs upp av det massmediala sättet 
att framställa och berätta om Burgos. Medieaktörernas förhållande till den 
processen är narcissistisk (Lasch 1981). När Richard Sennett (1978:30) dis-
kuterar narcissism framskymtar en intressant effekt i analysen av meningen: 
15Graffiti/klotter diskuterades livligt bland politiker i Stockholm under den här perioden. De 
motåtgärder som föreslogs var till exempel kameraövervakning och visitering. Turbulensen 
och meningsskiljaktigheterna kring graffitin användes alltså även på en politisk scen.
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Se mig känna. I relation till medierna är effekten överförbar på en mediernas 
logik i förhållande till den Andas uppmärksamhetsvillkor. Den massmediala 
effekten  uppkommer  genom den  iscensättning  som medierna  konstruerat. 
När medierna gömmer sig bakom det narcissistiska:  Se oss uppmärksamma 
blir de med ens oåtkomliga. När Martins scen framställdes som inredd med 
frihet,  offentlighet  och berömmelse  låg den narcissistiska  betydelsen  i  att 
medierna givit honom en chans att framträda, vilket ska uppfattas som en 
gåva. Inte vid något tillfälle framskymtade under vilka villkor framträdandet 
tilläts. Publiken (läsarna) lät sig också förföras av att man placerade Burgos 
på berömmelsens scen. Att döma av läsarreaktionerna i Dagens Nyheter var 
det  ändå  några  som förfärades  över  att  massmedierna,  som någon säger, 
”glorifierar  honom”.  Kritiken  mot  hyllningarna  bidrog  till  att  förstärka 
mediernas  narcissistiska  förhållande  till  Burgos.  Genom läsarreaktionerna 
undandrog sig allt fokus från den offentliga scenens begränsade och villko-
rade aspekter och uppmärksamheten riktade sig mot massmediernas vilja att 
ge Martin en chans. Burgos själv upplevde inte att det handlade om någon 
glorifiering. Han tog inte avstånd från den olagliga graffitin, men gavs något 
utrymme till det? Den massmediala scen som inreddes åt honom krävde att 
Förorten och Invandraren, det vill säga det Invandrartäta fanns kvar, annars 
skulle tecknet försvinna. 

En av framställningsrummets  mest  förföriska lockelser  är  löftet  om att 
tala och säga sin mening. Det är mediernas gåvolöfte till subjektet, men när 
framställningsvillkoret bär på det  Invandrartäta som ett nödvändigt element 
för att tillträdet till scenen och uppmärksamheten ska komma till stånd deter-
mineras  en  invandrarposition.  Det  är  ofta  den  position  som  subjektet 
ifrågasätter.  Medierna  uppmanar  till  ett  invandrargörande,  och  i  debutö-
gonblicket är det en position som subjektet inte kan värja sig mot. Hon är 
tilltalad som Invandrare. Att framställas i en sådan fantasiram medför samti-
digt att de frågor som subjektet vill driva kommer att hamna utanför fokus. 
Om intresset för den Andra konstrueras kring föreställningar om att det är en 
gåva att bli uppmärksammad riskerar subjektet att förskjutas till en position 
där hon är undantagen möjligheten att tala. Den enda tillgängliga talpositio-
nen kräver ett invandrargörande. Invandrartillhörigheten vidmakthålls också 
av den porträtterade  Andra.  Den invandrargjorda är  med den här  logiken 
tvingad att framställa sig som Annan för att kunna framstå som sig själv.
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Artikulationer från gränsen

När massmedierna  invandrargör sker det genom stereotypa masker.  Deras 
deltagande i medieberättelserna reproducerar Invandraren och Förorten som 
föreställning och fantasi. När artiklar och teveinslag noterar Invandraren som 
individ eller Invandrare som kollektiv är det inte alltid i tydliga termer av 
Invandrarkändisar  som läsaren  möter  stereotypen.  Men de  finns  där  som 
associativa tankekedjor av betydelser där tecken hakar i varandra och leder 
tankarna mot uppmärksamheter som har utanförskapet som förutsättning för 
subjektets framträdanden i den massmediala offentligheten. De som agerar 
inom fantasiramen för det  Invandrartäta är bundna att  uppträda och fram-
ställa sig på ett förutbestämt sätt för att uppmärksammas och om det sker en 
avvikelse kan den inte förstås eller uppfattas som något från förorten. I de 
situationer  där  journalister  uppmärksammar  Ibrahimovics  avvikelser  från 
den fantasiram som han är tilldelad skrivs hans handlingssätt istället in i en 
nationell självförståelse. Aspekter av  Invandrartäthet kan med denna logik 
inte rymma annat än den avvikelse som medierna anger för den. Varje tolk-
ning blir därmed insatt i relation till den fantasiram som skapats åt honom. 

Rosengård som plats kan betraktas som en exotisk plats i samma mening 
som den förstås som socialt brutal. I de koloniala berättelserna om den And-
ra är växelverkan mellan förtjusning och förskräckelse central. Förtjusningen 
berör det som exotiseras medan förskräckelsen och det upprörande håller sig 
till den Andras (o)moral och (o)mänsklighet. 

Fotbollstränarnas stora roll för Rosengårds fotbollsspelande pojkar är inte att 
lära ut fotboll utan få dem att fungera socialt säger en fotbollskonsulent. Det 
är full fart på grusplanen. Med höghusen som bakgrund springer små knattar 
runt och visar upp smått fantastisk bollbehandling. /…/ Vi ser det i spontan-
fotbollen på gården där Zlatan lirade som ung. De lirar skönt osvenskt. /…/ 
dom har allt gratis [fotbollskonsulenten] (Aftonbladet 010420).

Flera  journalister  har  företagit  sig  den här  resan ut  till  Rosengård  för  att 
upptäcka den Nya Zlatan, där de möter de skönt osvenska smågrabbarna, där 
talang är gratisvara men den måste förädlas (se citat ovan). Berättelserna om 
"Invandraren från förorten"  presenteras som framgångssagor som har som 
tongivande element den överraskande vändning som deras  liv tagit.  Upp-
märksamheten vilar på den förvåningen. Den uppmärksammade Andra var 
på väg mot brottsligheten men stoppades av tränare eller, som i texterna om 
Burgos, av en gallerist. För att illustrera det här framställningsrummet blir 
förortslandskapets olika mörka symboler, betongen och höghusen, kulisser i 
journalisternas berättande om Zlatan. En miljö där den ungas framtid fram-
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ställs som mer eller mindre utstakad. Om inte fotbollen – men framförallt 
den rådgivande vägledaren – finns där och leder individen rätt pekar allt mot 
brottslighet  och  därmed  Invandrartäthet.  Den upp–seende–väckande  resan 
innebär att den uppmärksammade påtar sig ansvaret att förvalta sin position i 
rampljuset. Med det ansvaret förväntas Zlatan uppträda på ett visst sätt, för 
lagets och nationens bästa. I texterna om Ibrahimovic diskuteras det dilemma 
som det innebär att ta död på spontaniteten genom kollektiva övningar och 
forma honom till den Svenska modellen.  Utsagan återminner rädslan för att 
Anyuru ska bli ihjälkramad. 

I  Borås Tidning (020910) ställer journalisten frågan: ”Går Zlatan att an-
vända i landslaget.” Är han användbar? Då är det inte bara hans kvaliteter 
som fotbollsspelare som ifrågasätts utan hans påstådda oförmåga att inordna 
sig i ett kollektiv. 

Ständigt denne Zlatan. Har någon 20-årig fotbollspelare skapat så många rub-
riker som Z från Rosengård? /…/ 

Antagligen  har  snedstegen  med omognad  och bristfällig  uppfostran  att 
göra. Förvisso finns ursäktande förklaringar till det. Att växa upp som skils-
mässobarn i Malmös invandrartätaste stadsdel innebär ingen enkel start i livet 
(Borås Tidning 020910).

Zlatan framställs som individ men är en del i ett stereotypt berättande om 
Invandraren som har svårt att infoga sig i det svenska. På metaforisk väg får 
Zlatans tillskrivna olikhet också vara ett symtom på en tolerant nation. Tole-
rant kan betyda både fördomsfri och överseende. I allt tal om tolerans och 
hänsyn finns  en  gräns  för  hur  pass  överseende  Vi kan  vara.  Utan  dessa 
osynliga gränser vore toleransen inte en fråga. Journalisten ber om läsarens 
överseende  med  Zlatans  brister  så  länge som hans  prestationer  är  bra  på 
fotbollsplanen. Svarar  Vi ja på frågan om  Zlatan går att använda i lands-
laget blir  Vi, bedömarna,  toleranta  i  just  den  bemärkelsen  att  Vi får  ha 
överseende med de brister som han har.  Vi, det Svenska, kan visa sig som 
tolerant. Vid ett annat tillfälle är de tillskrivna bristerna tvärtom de tillgångar 
som gör  honom åtråvärd,  spektakulär  och  bejublad.  En kaxig  manöver  i 
landslagets tröja eller en oförutsägbar fint i en landskamp blir de avgörande 
egenskaperna för betraktarens vilja till hänsyn och förmåga till acceptans.

I artiklarna framförs vikten av att Zlatan måste införlivas i och förstå det 
kollektivas betydelse, för lagets skull. I överförd bemärkelse blir det också 
nationens skull. Förutom att ställa individen mot kollektivet så skriver man 
också om en mognad och mognaden tycks vara den avgörande och övergri-
pande förståelseramen. I snart sagt varje artikel sägs att Zlatan måste mogna, 
har mognat eller så småningom kommer att mogna. Vi måste ge honom tid. 
Mognaden blir som en civiliserings- och domesticeringsprocess där anpass-
ningen till kollektivet, laget eller nationen ständigt kan aktiveras och utvär-
deras. Framgångsberättelsens syfte för läsaren kan man förstå som att sub-
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jektet ska kunna visa upp en förändring, eller egentligen, avkrävas en föränd-
ring. Det kan vara från brott till laglydighet, från något impulsivt till något 
behärskat, från spontant till rationellt, från Rosengård till landslaget. Fram-
gångssagan framställer och brukar det motsägelsefulla i att subjektet å ena 
sidan har lämnat förorten, lämnat sitt förflutna och å andra sidan aldrig tillåts 
lämna sin bakgrund. Resan framförs som positiv, vilket i sig säger något om 
journalistens förhållande till förorten. De porträtterade personerna har tagit 
sig vidare och återfinns och verkar på en annan scen. Ibrahimovic spelar på 
en nationell eller internationell plan och Burgos målar i gallerimiljöer istället 
för  i  olagliga  betongmiljöer  (eller  målar  han  fortfarande  olagligt?).  Ändå 
bygger beskrivningen på att positionen inte kan lämnas. Det tillåts ingen dis-
krepans  mellan  individens  verksamhetsutövning  och  de  egenskaper  som 
journalisterna tillskriver hans personlighet. Förändring är inte tillåten. Den 
invandrargjorda kan ha lämnat förorten fysiskt men Förorts- och Invandrar-
bakgrunden är inte lämnad och det är den senare relationen som måste odlas 
för att kittlandet, spontaniteten eller äktheten ska kunna bibehållas. 

Det som skiljer det massmediala berättandet från teorier om ritualer är att 
dessa berättelser inte har ett  givet slut.  Även om rörelsen pekar mot eller 
varslar om förändring, mot staden från förorten eller det nationella från det 
Andra, är positionerna låsta och definierade och försätter den beskrivna i ett 
liminalt tillstånd som alltid kan aktiveras. Subjektet pendlar mellan den plats 
där historien tar sin början och den plats som man förlägger förväntningarna 
till.  När  Ibrahimovic  beskrivs  är  det  ofta  utifrån  ett  förvandlings-  eller 
förändringstema som inte är linjärt utan vad som i första hand är liminalt. 
Liminalitet definieras vanligen med att inga tydliga hierarkier syns och de 
kontroll- och strukturstyrande faktorer som vanligtvis begränsar är ur spel 
(Turner 1969 och Gennep 1977).16 Det betyder inte att alla regler är satta ur 
spel.  Istället  är  det  en  annan  koreografi  som  har  obestämbarheten  och 
mellanrummet som sin främsta karaktäristik. 

I texterna om Ibrahimovic skapas mellanrummet eller gränspositionen av 
hans tillskrivna placering i förhållande till dikotomin Invandrare – Svensk. 
Det är också en av lagidrottens mer uttalade förväntningar att det är Vi mot 
Dom  (Fundberg  2003:132).  Zlatan  tilldelas  omväxlande  positioner  i 
förhållande till denna tydliga övergripande dikotomi. Det övergripande fram-
ställningsrummet  skapar  också  underordnade  dikotomier  som  definierar 
föreställningar om Svenskheten, utan att egentligen diskutera den. Det är ett 
genomgående mönster  i  relationer  som kan karaktäriseras  med över-  och 
underordningsdikotomin.  Dessa  dikotomier  är:  individ-kollektiv,  rationell-
irrationell, mognad-omognad. Med dessa dikotomier som grundackord vävs 
och formas berättandet. Ibrahimovic ges i berättelsen en roll som lockar med 

16I ritualanalyser innebär processen en separation från en given plats i samhällsstrukturen, som 
följs av ett tillstånd av osäkerhet och obestämbarhet. En tröskelfas som följs av ett återinträde 
i samhället, nu med en ny status (Turner 1969 och Gennep 1977). Medierna skapar den här 
liminala fasen genom invandrargörandet, jfr Burgos ovan.
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utsikten att hamna i den nationella gemenskapen, men först efter att ett antal 
gränskontroller  har  passerats  (jfr  Azár 2005).  Gränskontrollerna  består  av 
journalisternas  bedömningar  av  vad men  framförallt  hur  Ibrahimovic 
presterar  på  och utanför  fotbollsplanen.  Senare  ska  jag  återknyta  till  den 
positionen  under  en  diskussion  om mognad-omognad som massmedierna 
återaktiverar i berättandet om Zlatan. 

Den  nära  skildringen  av  resan  bort  från  förorten  eller  överhuvudtaget 
intimiseringen av  den  Andra  är  tydlig  i  massmediernas  reportage.  Den 
gängse avbildningen av uppmärksammade personer innehåller intimiseringar 
genom att  visa likhet  med den tänkta läsaren (jfr  Schoug 1997).  När den 
uppmärksammade är invandrargjord rör sig berättandet istället mot olikhet. 
Tidigare  kopplades  uppmärksamheten  inte  sällan  till  en  klassresa.  Hyll-
ningarna  kunde  bero  på  ett  enastående  mod,  en  osedvanlig  vilja,  en 
uthållighet eller någon annan bragd som möjliggjorde detta steg som alltid 
beskrivs som en strävan uppåt. För den åskådare som kan identifiera sig med 
resenärens tidigare position blir bragden ett bevis på att det går att resa sig 
och  komma  vidare.  För  den  åskådare  som  betraktar  resenären  från  den 
ankomsthall  där  personen som porträtteras ska stiga ut och presentera sig 
själv  som ny medlem är  förhållandet  ett  annat.  Dessa  åskådare  kan  med 
lätthet diskvalificera resenären. För resenären själv verkar ensamheten vara 
den  mest  påtagliga  känslan.  Ingen  självklar  identifieringspunkt  finns  till-
gänglig. 

De Andras resa och det autentiska

I nättidningen Scentidningen nummer.se uppmärksammas författare/poet och 
skådespelaren  Boyacioglus  resa.  Framgångsberättelsen  gestaltar  både  en 
klassresa och en etnisk resa.

Från förorten till kulturens finrum

– På sätt och vis är den här intervjun överflödig för poesin berättar allt. Det 
säger Daniel Boyacioglu, 22-årig estradpoet, enligt egen utsago uppflugen på 
ett tåg mellan förorten och finkulturen. En resa utan självklara medresenärer, 
utan någon att  identifiera sig med, varken bland de som står vid avresans 
plattform eller de som vinkande välkomnar vid slutstationen (Scentidningen 
nummer.se 040213).

Ensamheten gestaltas genom resans förhållande till de både destinationerna. 
Det förflutna som han antas lämna och de som står väntande för att ta emot 
honom är två poler som attraherar varandra genom sin olikhet. Individen får 
själv gestalta den olikhet som reproduceras mellan de båda hållplatserna. Ur 
ett massmedialt perspektiv är poeten och skådespelaren Boyacioglu inte en-
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sam, det är ett massmedialt kännetecken i beskrivningen av Invandraren från 
Förorten. Självständighet och egocentriska drag av den som skildras blir en 
del av det nya, när familjen inte längre styr och när den tidigare kulturen inte 
längre styr, när traditioner inte längre är det avgörande. Resan blir en utveck-
lingshistoria som får också olika betydelser beroende av om utkikspunkten är 
baserad på kön, etnicitet eller klass (de los Reyes & Mulinari 2005, de los 
Reyes & Martinsson 2005).

Samtidigt som den här uppåtgående resan fortskrider blir vardagligheten i 
karaktärernas liv allt viktigare att belysa: favoritmat, husdjur, intressen och 
när det gäller nuvarande eller tidigare förortsbor så finns där alltid en fråga 
som kräver den Invandrartäta förorten som svar. Är det ett porträtt av någon 
som är eller ska invandrargöras så blir maträtter och traditioner allt viktigare 
att redogöra för. De porträtterade blir ett mått på en integrationsprocess. När 
Martin Burgos har intervjuats för tidningen  Frihet, SSU:s medlemstidning, 
upprör sig en läsare i SSU:s Gästbok på Internet:

Fy fan vad äckligt det var att läsa om Martin Burgos. Kan ej förstå varför ni 
mediafolk ska smöra för honom. Tänk om ni bara visste vad det var för en 
klottrare.  Denna  kille  har  förstört  för  oss  skattebetalare  och gör  det  fort-
farande varje vecka. Ta och kolla runt lite grann på väggar, tåg och andra 
ställen. Ge fan i och ge honom all denna utrymme i media (030331).

Den arge  insändaren  reagerar  mot  en  positiv  uppmärksamhet  av  Burgos. 
Burgos själv upplever inte artiklarna om honom som så entydigt positiva. In-
sändarens förhållande till uppmärksamhet verkar vara odelat positivt. Perso-
nen vill att massmedia ska blunda för Burgos. I det här exemplet är det upp-
märksamheten i sig själv som är det hotfulla. Tanken att vissa applåderar den 
föreställda resan medan andra svär över den ligger nära till hands. Oavsett 
vilket, så ger det publiken ett förhållningssätt till den karaktär som beskrivs. 
Applåderna är de mest intressanta här, för vad är det publiken applåderar? Är 
det bifall, samtycke och tolerans? 

Den etniska  resan kantas  av uppmärksamheter  av skilda  slag.  Ständigt 
återkommande  teman  är  ursprunget,  frågor  om  uppväxtförhållanden  och 
möten med det Svenska.  Väl framme vid destinationen är den nya platsen 
ömtålig och skör. Ibland kan resan ha skänkt individen en hjältestatus. All-
mänhetens  intresse  ökar  genom  att  framgångssagan  om  hjälten  vardag-
liggörs.  Schoug skriver  om hur hjälten ”tas  ned” på vardaglighetens nivå 
genom att  privatliv och personliga erfarenheter ”designas för allmän kon-
sumtion” (Schoug 1997:16).

I dessa berättelser om den Andra är det olikheten som ställs ut till beskå-
dande eller försöken till normalitet, det Svenska, som väcker mediernas in-
tresse. Lika viktigt är det emellertid att visa upp karaktären/resenären i den 
nya miljön. Burgos synliggörs i galleriet eller kring Stureplan i Stockholm; 
Ibrahimovic i en holländsk och senare italiensk omgivning. I dessa nya om-

123



givningar  måste  den intervjuade,  resenären,  svara  rätt  på  frågorna  för  att 
motsvara publikens förväntningar. Tacksamhet är bra, en identifikation med 
tiden innan resan är en annan bra egenskap. Den "nya" positionen får inte 
uppmärksammas på bekostnad av den kaxighet som gjorde att hon/han upp-
märksammades som en representant för den Invandrartäta förorten. Den svå-
ra balansakten för den uppmärksammade består i följande paradox: samtidigt 
som hon är uppmärksammad för sitt avsked eller sin avresa får hon inte läm-
na förorten. Det samma gäller för Alexandra Pascalidou. I en artikel används 
hennes mamma, som fortfarande bor kvar i Rinkeby, i beskrivningen för att 
visa och bekräfta relationen till den Invandrartäta förorten. Då återupprättas 
relationen till platsen och läsaren medvetandegörs om Pascalidous bakgrund. 
Hemma-hos- reportaget är ett sätt att förevisa närhet och lockar åskådaren 
med en intimisering av relationen till den uppmärksammade. Att möta henne 
i ett framställningsrum som presenteras som privat får läsaren att identifiera 
sig med henne och samtidigt ger det den intervjuade mer trovärdighet genom 
att det privata anses representera ett genuint varande medan det offentliga 
karaktäriseras och beskrivs som scener för ett görande (Schoug 1997:104). I 
e-post-intervjun beskriver Pascalidou mediernas bild av henne:

Alexandra: Till en början stereotyp och enfaldig. En subtil strävan att placera 
mig i  ett  tankeghetto – stackars  invandrarflickan från ghettot,  eller  kaxiga 
kickersbruden från Rinkeby (se mina böcker där jag beskriver detta i detalj) 
men jag trasade sönder deras fördomar för jag sparkade åt alla håll. De för-
väntade sig en stammande Rinkebysvenska, jag talade akademikerspråk. De 
förväntade sig en prettoflicka, jag gav dem fingret.  När de förväntade sig 
hysteriska utspel sansade jag mig. Det där har jag lärt mig med åren för jag 
inte vill gå i deras fällor eller fastna i deras fack. Ingen annan ska få diktera 
mitt livsmanus eller förhandsskriva artiklar utifrån sina egna föreställningar. 
Medierna har medietränat mig utan att de visste om det. Jag såg rakt igenom 
mekanismerna och försökte bryta mot spelreglerna och nyansera bilden av 
mig och mina systrar och bröder. Så gott jag kan. Jag misslyckas ofta men 
när  jag  lyckas  får  jag  in  små  fullträffar.  Det  är  en  hemmagjord  gerilla-
verksamhet som jag kommit på själv. Don't hate media – become media är 
min devis.

Urban:  Har  mediabilden  förändrats  genom  åren  och  i  så  fall  hur?
Alexandra: Den har förändrats dels för att jag själv mognat och lärt mig mer 
om  journalistik  eftersom  jag  är  på  båda  sidorna.  Dels  har  den  svenska 
journalistkåren blivit en mikroaning mer mångfaldig, öppen och vaken när 
det gäller skildringen av "dom andra". Sen har jag också gjort olika saker – 
från Mosaik till språkprogram, Striptease, Melodifestivaler, krönikor, böcker, 
föreläsningar, galor och konferenser etc. På detta sätt har jag kunnat nyansera 
mediabilden.

Urban: Känns det som om du kan påverka mediabilden och i  så fall  hur?
Alexandra: Ibland kan jag och ibland inte. Det är svårt att tämja det mediala 
vilddjuret, allt är ändå till syvende och sist på deras villkor. Ibland ser de till 
att jag är inne och het och ibland ställer de mig i mediaskuggan och fryser ut 
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mig. Det går [upp] och det går ner men det viktigaste är att inte låta sig dras 
med eller tro på dem. Att behålla sig själv och inte låna ut sig hur som helst. 
Jag har lärt mig tacka nej, ställa villkor och sätta gränser. Jag har aldrig släppt 
in någon i mitt hem, min privata sfär, trots lockande erbjudanden genom åren. 
Jag vågar  nuförtiden  också  tacka nej  till  roliga  mediaerbjudanden  när  jag 
misstänker att de blott vill ha en marionett i en riggad tuppfäktning.

Varje framträdande bär med sig specifika villkor. Vid många tillfällen inträf-
far det att Pascalidou inte känner sig bekväm och tillfreds i den tilldelade 
rollen som representant från den  Invandrartäta förorten (jfr  Burgos ovan). 
Det är också kring det dilemmat som hennes ställningstaganden hela tiden 
måste kretsa. Det förväntas av henne från såväl massmedialt håll som perso-
ner som hon möter i vardagen att hon ska ställa upp och föra  Invandrarnas 
talan. Förutom att det periodvis känns tungt att bära detta representantskap är 
det också en position varifrån hennes röst kan höras. Att ifrågasätta denna 
position blir paradoxalt nog ett ifrågasättande av sig själv, i den mån identi-
fikationen sker med den tillskrivna positionen. Om inte identifikationen öve-
rensstämmer med denna position är förhållandet än mer problematiskt. Då 
ska hon, för att tala, positionera sig med ett cyniskt sätt mot sina egna utta-
landen.

Två positioner är tillgängliga i förhållande till representantskapet. Anting-
en som en representant för Invandrarna. Då blir talet infogat och tolkat så att 
personens utsagor får betydelser som gör individen till ett språkrör eller en 
företrädare för  Invandrarna som grupp och kategori.  Det  är  detta  företrä-
dande/framträdande som kan framställas som följder av aktiva val. Det andra 
representantskapet är mindre aktivt i betydelsen att företrädaren eller roll-
innehavaren får tillträde till scenen genom att han eller hon på ett avgörande 
sätt antas kunna visa ett förhållande, ett socialt eller kulturellt fenomen. Indi-
videns agerande har vid dessa senare tillfällen mycket begränsad möjlighet 
att förevisa något annat än det tänkta symtom (rollfunktion) som hon som 
scenens aktör är manad att gestalta. I det första fallet antas ett subjekt finnas, 
om subjekt är liktydigt med handling och förmåga till förändring. Den andra 
positionen låter istället tankarna vandra mot objektvärlden, en värld där allt 
är förutsägbart och determinerat.

I  Pascalidous  bok  Frontkick  (2003)  berättar  hon  om ett  möte  med  en 
journalist  som  genom  hela  den  artikel  som  refereras  benämner  henne 
”invandrarkändis”.  Beteckningen  Invandrarkändis fångar  upp de  här  kon-
notationerna av en uppmärksamhet som saknar värde men på samma gång 
identifierar  henne  i  en  negativt  definierad  kategori.  Pascalidou  värjer  sig 
genom att skriva om alla yrken hon haft och uppdrag som hon genomfört. 
Journalisten är oförstående och menar att hon är både invandrare och känd 
och att beskrivningen är korrekt. Men sättet att porträttera Pascalidou på som 
invandrarkändis istället för att välja att beskriva henne som yrkesmänniska, 
journalist och författare, utelämnas. Relevansen infinner sig bara om man tar 
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fantasin till hjälp. Först då blir logiken klar. Genom berättelser om särskilt 
utvalda  personligheter  i  massmedierna,  oavsett  om  de  porträtteras  som 
hjältar,  kändisar  eller  går  under  andra  beteckningar  så  passerar  diskurser 
genom texterna, genom den porträtterade (Marshall 1997:xi). Den avbildade 
är  samtidigt  individ  och  del  i  ett  kollektiv.  Porträtterandet  av  individen 
artikulerar därför en dialektik mellan individ och kollektiv. Pascalidou är sig 
själv, vad nu det är, men samtidigt antas hon representera det kollektiv som 
får det att verka naturligt att prata om Invandrarkändisar. Därav följer också 
reaktionen  från  Pascalidous  sida  då  hon  är  medveten  om att  det  genom 
henne, Pascalidou som tecken (Invandrar/Kvinna-tecken), medverkar till att 
återskapa kollektivet Invandrare. I den betydelsen är den uppmärksammade 
endast  ett  verktyg  som återskapar  de  existerande  diskurserna.  Subjektets 
förhållningssätt till vetskapen om den uppmärksamhetsstruktur i vilken hon 
är manad att agera omtalar samtidigt ambivalensen till uppmärksamheten. I 
Pascalidous böcker tydliggörs det hur hon, av medierna, omvandlas till det 
kollektiv som hon försöker värja sig mot; den avbildade Andra manas eller 
tvingas att framställa den föreställda publikens längtan efter äkthet där roller 
inte längre behöver spelas. Uppmaningen: Var dig själv! bygger på ett tom-
rum, något icke, mediernas fantasiram, men som trots eller på grund av detta 
utövar makt över subjektet.
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V
Uppmärksamheten som gåva 

Hyllningens semiotik
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Maktfenomen analyseras ofta med hjälp av Michel Foucaults diskussioner 
om det panoptiska seendet, som han hämtade från Jeremy Benthams (1748-
1832) filosofi  om byggandet  av  korrektions-  och förbättringsinrättningar. 
Det var till exempel fängelser men också skolor som skulle kunna anta den 
här formen som möjliggör en panoptisk övervakning. I Benthams filosofi var 
det cirkeln, eller konen, som motsvarade de förväntningar man hade på över-
vakningen. Att placera sig över men samtidigt osynlig  för den som beva-
kades var tanken. Det var känslan av att i varje ögonblick överväga misstan-
ken att kunna vara övervakad som skulle överföras till den övervakade. Den 
känslan skulle, menade Bentham, vara mer effektiv än en faktisk övervak-
ning. Med den här metoden och formen skulle vakterna också slippa person-
liga kontakter i de fall korrektionsinrättningen var ett fängelse. Den typen av 
mänsklig kontakt kunde alltid utgöra en risk, för vakterna skulle kunna ge 
vika för fångens önskningar. 

Att  hamna  under  bevakning  (uppmärksamhet)  och  ständigt  bära  på 
misstanken  om  att  vara  övervakad  skapar  praktiker.  Den  panoptiska 
bevakningen ska upplevas som om den alltid är närvarande och genom det 
sker  en  självreglerande  disciplinering.  Den  panoptiska  makten  står  för 
överblicken där yttre gränser etableras och vidmakthålls. Till detta öga eller 
denna lins har bara ett fåtal tillgång men den som bevakas kan aldrig vara 
säker  på  om  eller  när  hon  bevakas  och  det  är  just  det  som  ger  disci-
plineringen;  att  man  inte  vet  när  man  är  observerad  men  att  känslan  av 
övervakning alltid är närvarande. När Foucault diskuterar panoptikon är det 
framförallt  för  att  visa  hur  människor  görs  till  observationsobjekt  (Crary 
1992:17-18). I Jonathan Crarys texter läggs betoningen på hur nya tekniska 
hjälpmedel för seende också skapar discipliner, hur till exempel fotografen 
arrangerar  sina  objekt  för  ett  visst  seende.  Seendet  och  betraktandet 
förändras i takt med de samhällsförändringar som sker i tiden för fotografiet 
och den massmedierade representationen. Seendet blir en disciplin i sig själv 
och därmed sker en uppmärksamhetsstyrning (management of attention). Det 
gör uppmärksamheten  möjlig att  studera på ett  metodiskt  sätt.  Frågor om 
perspektiv,  motiv, fokus,  genrer och berättarstrukturer,  alla  dessa tekniker 
för  seende  och  uppmärksamhet  anger  normer  för  seendet  och  ingår  i  en 
disciplineringsprocess.

Disciplineringsprocesser sker inte endast genom den  panoptiska blicken 
utan också genom ett seende som benämns synoptikon (Mathiesen 1997). De 
båda teknikerna kompletterar varandra och ur ett medieteoretiskt perspektiv 
är  de  sammanvävda.  Synoptiska  maktmekanismer  handlar  om att  det  är 
majoriteten  som bevakar  de  fåtaliga  eller  en  minoritet.  Syn betyder  till-
sammans  eller  samtidigt,  vilket  gör att  massmedia  är  en förutsättning för 
fenomenet, medan optikon, precis som i panoptikon, handlar om seendet och 
det visuella. För att ytterligare se de maktmekanismer som verkar i betrak-
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tande och det berättande som omger den massmedialt uppmärksammade vill 
jag visa att övervakningen korrigerar och ordnar inte endast den scen där den 
uppmärksammade är manad att verka utan att media också disciplinerar dem 
som betraktar. En förförelse som till exempel lockar genom en blandning av 
avlägsenhet och närhet i anslutning till framställningar av den Invandrartäta 
förorten. I och med att den synoptiska disciplineringen är uppbyggd kring 
lockelser är de kontrollerande instrumenten inte,  som i det panoptiska, en 
övervakning med löften om hot och straff om överträdelser sker. Det krävs 
inte några sådana tvångsmedel. Mediernas tal om att sluta uppmärksamma 
Zlatan eller  debattinlägg där  man uppmanar medierna  att  sluta  skriva om 
Burgos  ska förstås  som hot.  Men det  kan bara uppfattas  som ett  hot  om 
grundinställningen till uppmärksamhet och att bli uppmärksammad är något 
eftersträvansvärt. 

Det synoptiska seendet riktar in sig på att disciplinera medvetandet genom 
att  förföra.  Det  är  en  teknik  för  disciplinering  av  känslor  (Mathiesen 
1997:230). Det är blickar och medieringar som är auktoritära men som upp-
levs som harmlösa, betydelselösa, uppmuntrande men framförallt upp–seen-
de–väckande (jfr Lennartsson 1999:57). Det synoptiska synfältet är inriktat 
på att komma nära, att ge intima skildringar och inblickar. Men effekterna av 
dessa lockelser, som framställs som nära representationer, är att distansen till 
den Andra ökar. Framställning är alltså illusorisk.

Zygmunt  Bauman utnyttjar  det  synoptiska  för  att  visa hur massorna är 
inriktade på seenden som blickar mot dem som framställs som framgångs-
rika, där det lokala blickar längtansfullt efter det globala livet. I medierna 
kan vi  följa de globala  aktörerna som kan vara alltifrån skådespelare och 
artister till företagsledare. De är ”… glänsande exempel för alla de under-
lägsna att följa eller drömma om att följa; beundrade och åtrådda på samma 
gång – en kunglighet som vägleder istället för att härska (Bauman 2000:52). 
Det  är  den  gemensamma  punkt  där  publiken  växelvis  kan  drömma  och 
identifiera sig med något onåbart men framförallt leverera utsagor om den 
avbildade.  Det  medierade  subjektet  utsätts  för  de  båda  uppmärk-
samhetsprocesserna samtidigt. Medierna bevakar, registrerar och rapporterar 
om subjektets alla förehavanden (panoptikon). Publiken, alla, får insyn i det 
medierade subjektets framställda vardag (synoptikon). Medierna tilltalar den 
uppmärksammade Andra med båda dessa förutsättningar. 

Överallt möts publiken av löpsedlar, debattprogram och reality-teve med 
löften  om ärlighet  och  vardaglighet.  En  vardaglighet  som är  eftertraktad 
bland publiken och som producenterna gör anspråk på att  visa som verk-
lighet (Ugresic 2003:67). Idag uppfattas det vanligtvis som något bra att vara 
känd och bli uppmärksammad men att vara kändis är negativt laddat. Det 
senare beror på att kändisens berömmelse antas bygga på en uppmärksamhet 
som saknar reellt  och substantiellt  värde. Kändisskapet är endast  där som 
tecken och givetvis  blir  frågan om autenticitet  och falskhet det diskussio-
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nerna  kring  dessa  personer  kommer  att  handla  om.  Den upprördhet  som 
publiken stundtals  vänder mot  individens kändisskap skulle  kunna vändas 
tillbaka mot publiken i en fråga om det är rimligt att betrakta kändisen som 
en vara. För kändisens enda värde, med den här definitionen, består i den 
uppmärksamhet som hon lyckas tillföra sin medierade bild i form av tecken 
för  uppmärksamhet.  Kändisen  uppfattas  bara  som ett  tecken,  som David 
Marshall  skriver  (Marshall  1997:xi).  De  kända  personligheter  jag  mött  i 
massmedierna och som ständigt skrivs in i den Invandrartäta förorten kämpar 
i olika grad mot kändisens passiva kännetecken. De har det gemensamt att de 
gör något (skriver, målar osv.) vilket borde undanta dem från att riskera att 
hamna  i  kändiskategorins  sköra  framställningsram.  I  beskrivningar  av 
kändisar i massmedierna blir subjektet en vara eller ett varumärke och den 
stereotypa avbildningen av personen utsätts för andras omdömen.

När autenticitetstematiken avkrävs den Andra blir det förr eller senare en 
fråga för betraktaren huruvida den uppmärksammade kan motsvara de krav 
på  autenticitet  som betraktaren  avkräver.  Den massmediala  uppmärksam-
heten av Burgos är skapad kring en metaforik  av förortsbilder som ligger 
utanför hans kontroll. Effekterna av det förhållandet till uppmärksamheten 
riskerar att Burgos inte kan leva upp till bilden av sig själv. Händer det kan 
framställningarna anklaga honom för lögnaktighet. Vad jag menar är att om 
den tillgängliga subjektpositionen är konstruerad kring det genuina och äkta 
och någon plötsligt får för sig att se samma person som konstlad kommer det 
att kunna betraktas som ett svek eller en lögn. Den som agerar genom roller 
kan inte  råka ut  för  den här  dramatiska förvandlingen  mellan äkthet  och 
förfalskning. Samma tanke kan överföras till  berättandet  om Ibrahimovic. 
Beskriven som driven av spontanitet, aggressivitet och oförutsägbarhet blir 
de  händelser  som  skulle  kunna  visa  på  andra  sidor  av  personligheten 
ifrågasatt. I inledningsskedet skapas den mediala karaktären som typ, med 
igenkännbara tecken. Karaktären, mediepersonligheten, bygger på mediernas 
berättelser.  På  presskonferenser  där  Ibrahimovic  medverkar  ser  jour-
nalisterna fram emot dessa situationer som sceniska föreställningar som ska 
överraska  och  vara  roliga.  Helt  i  linje  med  de  förväntningar  som 
journalisterna har på honom. När han under en period inte ger eller bjuder på 
dessa föreställningar blir reaktionen bland flera journalister att den uteblivna 
showen inte motsvarar den uppmärksamhet som man riktat mot honom. Det 
tydliggörs också genom hur en dåligt genomförd match kan bli en anledning 
till att rikta misstro mot den uppmärksamhet som Ibrahimovic erbjuds.

Gör dina mål eller ligg lågt

Det spektakulära kring Zlatan är dock allt som ofta isolerat till honom själv, 
till lite eller ingen gagn för laget. Påfallande ofta är den storväxte anfallaren 
beroende av knuffar och hög armföring för att ta sig vidare i banan. Hans 
mordiska armbåge i nacken på en motståndare i Holland förra året må vara 
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glömd, men var en ligisthandling som hade gett fängelse utförd i en korvkö. 
/…/ Så Zlatan – gör dina mål mot Ungern och du är värd alla vackra rubriker. 
Annars kan du ligga lågt (SVD 021012).

Skribenten  visar  hur  förhållandet  till  massmedia  är  tänkt  att  fungera,  hur 
massmedia ska fördela sin uppmärksamhet. För att tydliggöra de premisser 
som verkar för den massmediala uppmärksamheten, de villkor som ger den 
uppmärksammade möjligheten att tala i offentligheten, kan relationen mellan 
subjektet och media betraktas som en gåvoinstitution eller ett gåvoutbyte (jfr 
O’Dell 2002). I Gåvan menar Marcel Mauss att gåvoutbytet sker enligt vissa 
regler. 

1. Det är en plikt att ge gåvor. 
2. Det är en plikt att ta emot gåvor. 
3. Det är en plikt att ge gengåvor.
(Ur förordet av Bo G. Eriksson i Marcel Mauss Gåvan 1997:9).

För att översätta gåvoinstitutionen till  ett  verktyg som gör att förhållandet 
mellan subjekt och media kan analyseras, samt att få analysen att inbegripa 
de olika maktaspekterna  i  gåvoutbytet, måste först villkoret  för relationen 
mellan  journalisten  och  den  intervjuade,  den  som  blir  uppmärksammad, 
noteras.  Maktförhållandet  är  inte  symmetriskt.  Medieproducenterna  kan 
alltid redigera eller avbryta intervjun och rikta uppmärksamheten åt ett annat 
håll. Oavsett vad som sägs under intervjun är det journalisten som avgör vad 
som sedan kommer ut av intervjun. Den intervjuade kan förvisso utnyttja 
strategier för att få vissa åsikter och uttalanden att med större sannolikhet bli 
offentliggjorda  i  mediet.  Svartskallebrigadens försök  att  protestera  mot 
väktarvåldet,  se kapitel II under  Lockelser och hot,  är en tydlig strategisk 
manifestation som rymmer villkoren för massmedial uppmärksamhet. Vilka 
åsikter  och ställningstaganden är  det  som intresserar  journalisten  och den 
tänkta publiken? Konstnären,  fotbollsspelaren och poeten är  alla  på något 
sätt beroende av uppmärksamhet även om den skiljer sig åt från ett yrke till 
ett annat.

En uppmärksamhet som massmedia kan erbjuda eller föreslå subjektet är 
offentlighetens  och  berömmelsens  scen,  där  individen  kan  bli  sedd  och 
lyssnad till. Det är vanligtvis svårt att säga nej till den uppmärksamheten. 
För Burgos del var det inledningsvis  ett  sätt  att  få tala,  få en röst genom 
tavlorna,  som på  ett  plan  var  en  privilegierad  position.  När  massmedial 
uppmärksamhet  kommit  att  beteckna  makt  kan  framställningar  och  tilltal 
dölja stereotyper med motiveringen att den som porträtteras ges möjlighet att 
tala. Även Ibrahimovics position, som fotbollsspelare i ett av världens bästa 
fotbollslag,  kan  ses  som  privilegierad.  Men  uppmärksamheten  innefattar 
också premisser som verkar beskärande. Artiklarna hyllar hans framgångar. 
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Men  erbjudandet  att  bli  sedd  är  inte  förbehållslöst,  med  Mauss  gåvo-
institution i åtanke. Subjektet är tvungen att på något sätt förhålla sig till de 
förväntningar  som vilar  på  själva  framträdandet.  Den  porträtterade  måste 
uppträda som förväntat, enligt den förutbestämda mallen för uppmärksam-
het. Om individen bestämmer sig för att ta emot gåvan uppmärksamhet är 
det också så att hon är tvungen att leverera en gengåva, annars bryts den 
ömsesidiga relationen i gåvoschemat. Med det här vill jag säga att det finns 
en maktaspekt i själva uppmärksamheten,  en aspekt som Mauss själv inte 
behandlade särskilt ingående, vilket Eriksson också skriver (Eriksson 1997). 
En  maktdimension  som visar  sig  i  det  sätt som personen  blir  uppmärk-
sammad på eller vilken gåva som levereras, det vill säga det intresse som 
omgivningen ger den person som talar. Detta kan retoriskt beskrivas som: 
Jag lyssnar så länge du är intressant och så länge du talar om sådant som  
jag vill höra.

Uppmärksamhet kan i det här sammanhanget förstås som en styrning. Vid 
en intervju säger Ibrahimovic att han inte längre behöver media utan det är 
media  som behöver honom. Det är en artikulation som verkar allt  för på-
trängande för medierna.  Istället för att fundera på betydelsen av det sagda 
förlöjligas uttalandet genom att hänvisa till det tillsynes orimliga i att Zlatan 
skulle ha rätt. Resultatet blev att de representationer han försökt undkomma 
istället blev ytterligare ett bevis på en omogenhet, något jag återkommer till 
senare. Vad är det som får journalisten att tro att medierna är oumbärliga? 
Vad  är  det  som får  Zlatans  uttalande  att  framstå  som ignorant  och  löje-
väckande?  Att  välja  icke-uppmärksamhet,  tystnad  och  att  dra  sig  undan 
ifrågasätts av journalisten.17 Analyseras förloppet med hjälp av Mauss teori 
om gåvan  så  är  Ibrahimovics  förfarande  en  krigsförklaring.  Ibrahimovic 
vägrade ställa upp på intervjuer och var inte villig att leverera den gengåva 
som förväntades av honom. När han vägrar att  framträda på det sätt  som 
massmedia  vill  förstås  det  som  en  krigsförklaring.  Den  mediala  upp-
märksamheten fungerar genom att  kunna framställa ett  syfte  till  individen 
som helt utesluter gengåvan men som i varje del, i varje tilltal, ändå åberopar 
den. Mot den strategin svarade medierna med att förklara honom omogen 
och naiv. 

Ibrahimovic förklarar att han inte längre vill framträda med de stereotypa 
karaktärsdrag som villkorar uppmärksamheten kring honom. Han är inte in-
tresserad av den gengåva som massmedierna erbjuder honom. Men genom 
att massmedierna betraktar själva uppmärksamheten som en gåva kommer 
inte frågan hur uppmärksamheten riktas att bli en fråga i det här meningsut-
bytet. Förväntningarna på att Ibrahimovic ska tala, erbjuda medierna gengå-
vor,  vilar  på  föreställningen att  de  uppmärksammar honom.  Skyldigheten 

17Det  är  anmärkningsvärt  vilket  utrymme  och vilken effekt  just  detta  uttalande  har  haft  i 
medierna.  Men än mer anmärkningsvärt  är det att journalisterna inte kan förstå oviljan att 
endast  uppmärksammas  på deras  villkor  och att  de  inte  reflekterar  över  om Ibrahimovics 
uttalande har någon grund.
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som Ibrahimovic har, med den här logiken, är att ge journalister vad de vill 
ha i utbyte mot att han uppmärksammas. Men den uppmärksamheten ger ett 
skenbart  tal som, genom att  det är stereotypiserat  och därmed snarare på-
minner om en stumhet och en tomhet.

Burgos sade vid intervjuerna att han är medveten om vad journalisterna 
vill ha. De vill ha  Askungesagan  (se ovan). Det betyder en framgångssaga 
där han ska berätta om sin väg från förorten till galleriet på Östermalm. Även 
i artiklarna om Zlatan återkommer sagotemat med rubriker som Zagan om 
Zlatan och  Välkommen  till  Zlatan-land.  Definitionen  av  en  saga  är  att 
berättelsen är fiktiv och en fantasi. Genom att så aktivt som möjligt arbeta 
med  sagotemat  rör  sig  alltså  berättandet  bort  från  verkligheten.  Det  är 
mediernas fantasi som aktiverar subjektets relation till talet i det offentliga.

Den nye Zlatan spränger alla gränser

MALMÖ. Jag tror det var på Staffantorps bibliotek som en äldre dam, efter 
att ha ursäktat själva frågan, undrade vad jag tyckte om Zlatan. "Vad vill du 
veta", undrade jag och hon svarade med ett påstående: "Visst är han under-
bar". Jag replikerade att jag tyckte mycket om honom, att han var en artist 
som berörde och att det är precis så artister skall vara.

Hon ville höra allt om honom. /…/ Barnen älskar honom, de äldre (särskilt 
damerna) tar honom till sig som en lite förvuxen pojkslyngel som behöver 
deras stöd och kärlek. En saga håller han dessutom på att skriva om sig själv 
och vi älskar just sådana sagor (Sydsvenskan 021216).

Om man synar scenen där Askungen provar den sko hon tidigare tappat finns 
kanske en del att hämta också där för tanken om gåvan och passformen. När 
hovets män kommer till Askungens familj så vet vi att den sköra glasskon 
kommer att passa. Givetvis vet Askungen det också men det säger hon inget 
om. Varför? Är det för att rollen inte ska avslöjas? Fanns det en möjlighet 
för Askungen att inte prova skon? Utan det momentet skulle det inte ha blivit 
en berättelse. Därför är skeendet förutbestämt och som vid varje sådant till-
fälle är eller görs personen passiv, fångad i berättelsens struktur. Därför kan 
inte analogin med de mediala framgångsberättelserna drivas för långt, men 
sannolikt finns ett uns av riktighet i det faktum att formen passar. För den 
medialt  uppmärksammade  finns  vetskapen  om  vad  som  skapar  intresset 
kring  personen.  Alexandra  Pascalidou  skriver  i  sin  självbiografi  Bortom 
mammas gata:

Vissa år är bättre än andra. 1996 var ett bra år. Jag var inne. Jag var på modet, 
på  tapeten,  på  gång  eller  vad  det  nu  kallas.  Efter  mycket  slit  på  botten-
våningen och sega uppförsbackar stod jag nu på toppen och njöt av den sköna 
utsikten. Tiden var mogen för en sådan som jag och man öppnade famnen 
och omslöt mig (Pascalidou 2001:126).
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”En sån som jag” är i det här fallet ett meningsfält som knyter de stereotyper 
som bärs upp av föreställningar kring de aspekter av förorten och invandrar-
bakgrunden som kan hänvisas till det mångkulturella fältet. Om Pascalidou 
hade vetskapen om de förutsättningar som förelåg för den mediala uppmärk-
samheten 1996 framgår inte i hennes biografi men hon är något viktigt på 
spåren och den här typen av reflektioner blir allt  vanligare. Omslutningen 
begränsar uttrycksmöjligheterna och reducerar den scen som aktören är före-
visad (Pripp 2002:68). Askungens fot i glasskon är en sorts pantomim. Inga 
ord behövs  utan  förutsättningar  finns redan för  alla  som närvarat  vid det 
teatraliska ögonblick då skon passar perfekt. I den perfekta passformen finns 
en tanke på det unika. Ingen kan, för tillfället, få vara unik på det här sättet, 
ingen annan än  du får bära stereotypernas  kännetecken.  Den porträtterade 
Andra  blir  Invandrartät genom att  stereotyperna  om  Invandraren koncen-
treras, förtätas, och skrivs in i porträttet.

Hyllningar,  utnämningar och bemärkelser blir allt vanligare i medierna. 
Många hyllningar framförs inom ramen för det Mångkulturella eller Det nya 
Sverige. Effekterna av dessa utsagor är säkert flera men den tydligaste är att 
hyllningarna  uppmuntrar  till  utsagor  och praktiker  om en  nationell  själv-
förståelse.  Hyllningen  ger  ett  sceniskt  framträdande  som  inte  endast 
uppmanar pristagaren att fortsätta agera enligt en viss koreografi utan lika 
mycket är det en narcissistisk strategi. Det ger en tydlighet i framställnings-
rummet  för  den  som avger  sin  gåva  i  form av  en  hyllning.  Den  under-
liggande och spöklika förutsättningen koncentreras i uppmaningen till pub-
liken:  Se  mig  uppmuntra  eller  Se  oss  hylla.  Utmärkelsen  behövs  för  att 
gåvodistributionen ska kunna visualiseras och uppmärksammas. Hyllningen 
av den Andra fungerar som ett slags samvetslättnader och ur ett nationellt 
perspektiv  blir  de  också  ett  sätt  att  visa  upp  förebildliga  karaktärer  för 
publiken.  För det  subjekt  som utsätts  för  hyllningen infinner  sig ansvaret 
eller lojalitetskonflikter som berör frågan om kraven att leva upp till pub-
likens förväntningar.

Zlatan-land, Zagan om Zlatan, Zlatan frälsaren

Tensta ger människorna en grym stämpel: "Måste du leva här kan du inte 
vara särskilt mycket värd". Bor man i Tensta skäms man. Säger kanske att 
man bor  i  Spånga.  –  Människorna  här  kommer  ofta  ofrivilligt  från andra 
länder  och  den  svenska  glesbygden.  Tillvaron  i  Tensta  är  inte  bara 
annorlunda. Den är svår att förstå och därför svår att skapa sig en identitet i. 
Den känsla av förvirring som många – särskilt invandrare – har, och känslan 
av att vara "dålig" skapar hat. Hat både mot en själv och mot andra. Det hatet 
växer nu i Tensta. /…/ (DN 770112)
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Drygt 20 år senare, i en annan förort men med samma rekvisita, presenteras 
Zlatan Ibrahimovic: 

Berättelsen börjar i 80-talets Malmö

I stadens sydöstra delar bredde Rosengård ut sig - en hård värld med slitna 
lekplatser,  social  segregering och utbredd kriminalitet.  Insprängd bland all 
betong  låg  en  grusplan,  där  drömmar  om  en  bättre  framtid  formades. 
Fotbollsföreningarna hade namn som FBK Balkan och Malmö BI. 

Bland  de  bollsparkande  barnen  fanns  en  pojke  som hette  Zlatan.  Han 
föddes på Allmänna sjukhuset  den 5 oktober  1981.  Zlatan växte  upp hos 
pappa  Sefik  vid  Brantevikstorg,  men tillbringade  mycket  tid  hos  mamma 
Jurka i Rosengård (Expressen 010425).

Miljöbeskrivningen syftar på olika geografiska platser men fantasin om den 
Invandrartäta förorten sammanför platserna och det är i den fantasiramen 
som Ibrahimovic fogas in när medierna uppmärksammar honom. En idrotts-
hjältes bakgrund fylls oftast med vanlighet i massmediala texter; en vanlig 
Svensk uppväxt. Vanligheten består bland annat i ett liv med klara referenser 
till den plats där man är uppväxt. Eventuella vanlighetsförluster blir ett teck-
en på att  den uppmärksammade glömt vem hon/han är och utsätts  för ett 
autenticitetshaveri. 

I samband med fotbolls-EM 2004 jämförde Expressen Zlatan Ibrahimovic 
med landslagskollegan Andreas Isakson.  Det  Svenska representeras  av de 
egenskapar som tillskrivs Andreas Isakson. Han beskrivs som tystlåten, lugn 
och från en ”villa–idyll”.  Den Andra representeras av Zlatan Ibrahimovic. 
Han beskrivs som vild, opolerad, kaxig från ett ”tufft problemområde” (Ros-
engård). Erikssons exempel visar hur polariseringen mellan det Svenska och 
det Andra aktiveras med hänvisningar till tillskrivandet av egenskaper och 
karaktärsdrag (Eriksson 2006:247).

Platsens  geografiska  associationer  bildar  scenerier  och förankringar  till 
hjältens utsagor men också beteende på och utanför idrottsplan. Graden av 
äkthet verkar stå i direkt relation till hur väl man lyckas spela sin geografiska 
tillhörighets rekvisita (Schoug 1997:48-50). Berättandet om Zlatan fylls med 
ovanlighet. Tanken att plats och identitet förutsätter varandra återspeglas i 
artiklarna om Zlatan. Men det framställs som att det är en förfluten identitet, 
det samma gäller för Burgos och Pascalidou, som förevisas åskådaren, läs-
aren. Båda har flyttat från den förort som de en gång bodde i. Artiklar om 
Pascalidou berättar om hur hon fortfarande åker till Rinkeby (”ofta”). Rela-
tionen  mellan  Rosengård  och  Ibrahimovic  byggs  upp  och  bibehålls  med 
berättelser om de som blivit kvar, de som har en möjlighet att komma däri-
från och de vuxna som hade kontakt med Ibrahimovic när han växte upp, 
främst  lärare  och  fotbollstränare.  Men  förflutenheten  aktiveras  och  görs 
ständigt aktuell och blir tongivande för tolkningarna av Zlatans sätt att agera. 
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Agneta Furvik skriver om hur en straffspark i en match mot San Marino 
blir  en medial  händelse.  Zlatan slår  straffen i  mål  men den tänkte straff-
skytten var Kim Källström. I medierna diskuteras Zlatans agerande i termer 
av stöld och Zlatan benämns som tjuv. Straffsituationen, stölden, blir en hän-
delse som förklarar personen Zlatan (Furvik 2004:60-61). En arrogant indi-
vidualist som inte passar i det svenska landslaget. Det aktiverar förflutenhet-
en, återminner Rosengård och Ibrahimovic som blir invandrargjorda.

En tematik utfaller av berättandet om platsen Rosengård som samtidigt 
ger konturerna av Ibrahimovics biografi. Han blir invandrargjord, rasifieras 
och placeras in ett berättande som syftar till att skildra det Andra.

Jakten på den nye Zlatan. På Zlatans hemmaplan

Arbetslöshet. Utbredd kriminalitet. Social segregering. Rosengård, stadsdelen 
som breder ut sig i Malmös sydöstra delar, är en tuff värld att leva i. Här talas 
mer än 50 olika språk men bara ett är gemensamt. Språket som kopplar ihop 
alla kulturer, korsar alla gränser och bryter alla barriärer. Fotbollens språk. 
Följ med på en resa i landet där sand blir till guld, landet där talangerna växer 
som på träd. Följ med till Zlatans rike. (Expressen 020529)

Reportaget fortsätter med förortskoreografier som hämtar näring ur fantasier 
om den Invandrartäta förorten. Berättandet ramas in av det slitna och hårda 
landskapet. Ett dramatiserat förortssceneri som ramar in ungdomarna i In-
vandrartäthet. I detta landskap ser journalisten hur entusiasmen, kärleken och 
engagemanget finns i kroppsspråket. Representationer av kroppen är viktig i 
rasifierade processer. 

Parallellt med Amiralsgatan – vägen som klyver Rosengård i två delar – löper 
Cronmans väg. Mitt ibland de mer eller mindre härdade betonghusen ligger 
en sliten lekplats och en liten amfiteater. Här, i det äldsta av Rosengård, finns 
också en fotbollsplan av grus och sand. Det var här som allt en gång började 
för  Rosengårds  kung.  Det  var  här  som  sand  blev  till  guld  för  Zlatan 
Ibrahimovic. Och det är här vi inleder jakten på den nye Zlatan.

En varm försommardag i mitten av maj besöker vi den lilla grusplanen på 
Cronmans väg. Solen har passerat zenit men känns fortfarande både enträgen 
och stark. Ett halvdussin grabbar i olika åldrar trillar boll mot det södra målet 
som består  av  en  träställning  utan  nät.  De flesta  av  kvarteret  Törnrosens 
ungar sitter fortfarande i skolan och väntar på att få komma ut i den skånska 
försommaren och göra det de älskar. Spela fotboll. På Rosengård liras det 
hela dagen, hela kvällen och ibland långt in på mörka natten. /…/ 

Solsken, ösregn eller snöstorm spelar ingen roll – i Zlatanland är bollen i 
spel oavsett väder och vind (Expressen 020529).

Jakten visar koloniala drag. Journalistens letande efter guld och de oslipade 
diamanterna har sin motsvarighet i  koloniala reseskildringar och i  journa-
listens sökande inflikas bilder av den arkitektoniska miljön, som betonghus 
och en sliten och trasig miljö. Solen är framträdande i det sociala landskap 
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som beskrivs som fördärvat. Sammantaget ges ett utrymme för poesi. I det 
strukturerande  schema som individen  ska  föras  in  i  måste  den  uppmärk-
sammade  bli  igenkännbar  som annorlunda,  som den igenkännbara Andra. 
Individen ska vara unik men samtidigt kunna representera den stereotyp som 
hon är menad att företräda.

I  förhoppningen  att  upptäcka  en  ny  Zlatan  fascineras  massmediernas 
representanter av att möta de/t Andra. I tidskriften golfmagasinet Svensk golf 
(nr.  10/2004)  frågar  sig  journalisten  under  rubriken  ”Var  finns  golfens  
Zlatan” om golfsporten kan se fram emot en stjärnspelare med  Invandrar-
bakgrund. I den här artikeln och andra där man till exempel söker ”Ishock-
eyns Zlatan” blir Zlatan synonym med Invandraren. En rasifierad stereotyp, 
en  person  eller  karaktär  som är  aggressiv,  cool,  upprorisk,  briljant,  ego-
trippad och har svårt att anpassa sig till regler. En tävlingsledare intervjuas 
efter att man konstaterat att den Invandrartäta förorten är en av de spontana 
miljöer där passionen framställer stjärnor och talanger kan upptäckas.

Den dagen golfen börjar rekrytera ungdomar på samma sätt som fotbollen 
kommer vi att upptäcka massor av talanger, jag är övertygad om att det finns 
flera golfens Zlatan i  Rosengård.  Men jag tror också att  det  finns något i 
golfens system som är  hindrande.  Det  är  ett  visst  uppträdande  och regel-
system som efterträvas, jag menar – ta in en kille som Zlatan i ett klubbrum 
på en golfklubb, inte tänker han på att han är i ”kyrkan” så att han måste ta av 
sig mössan /…/ (Svensk Golf nr. 10 2004:50).

Den invandrargjorda, och här den Zlatangjorda, utsätts för föreställningar om 
att inte kunna passa in det regelsystem och de konventioner som deltagaren 
förväntas följa. Den Andra är både obildad och obildbar.

Det  är  vanligt  att  manliga  idrottshjältar  beskrivs  och  berättas  om  i 
relationen till den geografi och det landskap som utgör scenen för hjältens 
fostran till stjärna. Främst när dessa kommer från mindre landsbygdsmiljöer 
och gärna Norrland. Storstadens idrottshjältar blir inte på samma sätt sam-
manvävda med landskapet. Därför är Ibrahimovics ständiga återkoppling till 
Rosengård ovanlig.  Men å andra sidan är  förorten ofta beskriven som en 
periferi i förhållande till staden, vilket förenklar och naturliggör relationen 
mellan platsen och de drag som tillskrivs Zlatans personlighet. Det är inte i 
Malmö läsaren möter förklaringarna till Zlatans poser, gester, uttalanden och 
briljanta spel utan i Rosengård, stadens periferi. Han tillskrivs inte heller de 
förgivettagna positiva ideal som kopplas till hjälten när denne kommer från 
landsbygden.  Där  gestaltades  föreställningen  om  den  norrländska  tyst-
låtenheten och att  inte  förhäva sig,  till  exempel  i  Ingemar  Stenmark.  Det 
gemensamma är att landskapet får vara med i berättandet för att skapa en 
autenticitet (Schoug 1997:43-46, 55). Medierna uppehåller diskussionen om 
Ibrahimovic  till  relationen  mellan  Zlatan  och  Rosengård  och  hur  Zlatans 
kamp handlar om att fostras ut ur förorten – ge honom tid att anpassa sig till 
laget – och lämna det Invandrartäta. 
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I dessa texttyper tillskrivs den invandrargjorda en dubbel och ambivalent 
betydelse. Genom att göra objekt av den Andra kan den exotiska olikheten 
göras till ett ting för beundran, beskådande och fascination. Den invandrar-
gjorda får vara med i berättelsen för att intensifiera och förhöja känslan av 
det ambivalenta till det moderna. Den första delen i denna tudelade funktion 
bidrar till att ge det exotiska tinget (den Andra) en mytologisk karaktär. Den 
Andra ges ingen praktisk funktion utan är bara betecknande. Den Andra får 
beteckna tid och förkroppsliga en svunnen tid, det förflutna. Jean Baudrillard 
skriver in den här logiken i moderniteten:

…modernity of itself could not invest the place with value, could not make 
the house into a "dwelling place": true beeing was still lacking (Baudrillard 
1996:78).

Det återför berättandet till  den resetematik som jag redogjort  för tidigare. 
Resan  till  det  Andra  är  här  en  teknik  för  tydliggörandet  av  framsteget. 
Reseskildraren reser bort, avlägsnar sig, för att komma nära, men inte nära 
den Andra utan nära sig själv. I förhållande till reseskildrarens publik, läse-
kretsen, blir effekten densamma. Relationen och de överenskommelser som 
etableras i  texten existerar  mellan läsaren och reseskildraren.  De som be-
skrivs lämnas utanför berättelsen. De ges ingen subjektstatus utan får endast 
en betecknande funktion. I massmedierna är den invandrargjorda en budbä-
rare med uppdrag att representera det skikt, det mellanrum som skapas mel-
lan föreställningar om  Invandraren och Svensken. Hon blir  ett  ombud för 
publikens förhållande till föreställningar om nationen och det nationella. Hon 
antas motsvara tankar om det mångkulturella Nya Sverige. Den som framträ-
der och framställs genom Invandrar/Förorts-motivet placeras i en berättelse 
där resan är huvudmotiv. Från förort till stad, från utanförskapets isolering 
till uppmärksamhetens centrum, från Invandrare till Svensk. Men den upp-
märksammade Andra når aldrig riktigt fram. Hon får aldrig ta sig ända fram, 
för passeras gränsen försvinner motivet för uppmärksamheten.

Zlatan Ibrahimovic på platsen där allt började. Ibland svallar känslorna över – 
då  finns  ledarna  där  till  hands.  Talangerna  är  många  på  Rosengårds 
grusplaner.  Lyckan  är  att  lira  boll  och  får  man  tränarens  beröm  är  den 
fullkomlig (Expressen 010425).

Det är,  kan man tycka,  normalt  och inget  uppseendeväckande med att  få 
tränarens beröm eller söka uppskattning från denne. Det är när det framgår 
att  tränaren,  mentorns  uppgift  i  texten  är  att  representera  den  outtalade 
Svenskheten, normen som utsagan får en ny belysning. När känslorna svallar 
över eller någon avgörande framtidsfråga ska avhandlas blir det frågor för 
agenter, mentorer, vägledare eller för att följa resetematiken: guider. Den här 
rollen  axlade  också  Burgos  gallerist.  I  såväl  tidningstexter  som vid  vårt 
samtal när jag besökte galleriet framförde han vikten av att han fanns där och 
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vägledde  Burgos.  I  artikelserier  och  nyhetsreportage  återkommer  samma 
figur i form av eldsjälen, projektledaren eller en nattvandrande mamma.  I 
anslutning till den Invandrartäta förorten är denne figur aldrig långt borta.18 
En person som ges legitimitet i medierna genom sin nära relation till  den 
eller det avbildade (Zintchenko 1997:62). 

De som beskrivs som resenärer, utifrån geografiska, etniska och klassrela-
terade kännetecken blir typer i samma förgivettagna kollektiv som de antas 
ha lämnat. Resan skulle inte uppmärksammas och göras publik om den inte 
samtidigt omtalade den plats som de antas ha lämnat. Ombud för ett upp-
märksamhetsfält som å ena sidan talar om en möjlighet att komma in i det 
nationella rummet men aldrig släpper taget om alla de föreställningar som 
konstruerats kring den Invandrartäta förorten. Pascalidou presenterades som 
det nya ansiktet, Burgos presenteras som vandalen som blivit konstnär och 
Zlatan  presenterades  som  fotbollspelaren  som lämnar  Rosengård  för  det 
svenska landslaget. Alla gör de storslagna entréer i den massmediala offent-
ligheten. De beskrivs som löften, hoppingivande röster och som resenärer på 
väg att lämna, bort från den  Invandrartäta förorten men samtidigt tillåts de 
inte komma bort.

Makt och uppmärksamhetsförskjutning

Uppmärksamheten är en aktiv bortsortering. Det som hamnar utanför, ute-
sluts  och  faller  utanför  ramen  för  att  det  inte  tillmäts  något  intresse. 
Effekterna  av  uppmärksamheten  kan,  med  uteslutningens  logik,  betraktas 
som ett sätt att frilägga teman som isoleras, koncentreras och beskrivs som 
viktiga (Crary 1999). Uppmärksamhet konstruerar fokus, utsortering, skärpa 
och  glömska.  Ett  vardagligt  upprepande  av  en  viss  typ  av  nyheter  eller 
program med underhållsvärde, eller förorter som presenteras som Invandrar-
täta är på olika sätt att visa någon eller något ett specifikt värde. De sätt på 
vilka  Invandraren  tilldelas  uppmärksamhet  i  samhället är  tillsammans  en 
mängd texter och praktiker som är mer än enbart  seende.  Jag skulle med 
Jonathan Crarys ord kalla det uppmärksamhetsregim (jfr Crary 1999:13-14).

Urban:  Vad  är  det  med  Rinkeby/förorten  som får  den  att  bli  scenen  för 
framträdanden? Vad är det som säljer??

Alexandra: Rinkeby säljer för det är fruktat, föraktat och förtjusande. 

I Pascalidous svar återklingar föreställningen om Orienten. Den historiska 
Orient som Edward Said beskrev eller som Magnus Berg analyserat i sam-

18Jfr  Lundstedt  (2005:216).  Den uppmärksammade  Andra  antas  behöva en Vit  vägledare, 
agent, tränare, gallerist, mentor. Det är denne figur som medierna hänvisar och återkommer 
till i sina artiklar.
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tidslitteraturen  (Berg  1998).  Förorten  tilldelas  olika  poser  och  framställ-
ningar.  Det  är  tekniker  för  uppmärksamhet,  ett  slags  påseendetekniker. 
Framställningarna av förorten och förortstillhörigheter gör sig bäst av dem 
som är föreskrivna att agera på förortsscenen. Framställningsrummet är ska-
pat för publiken mer än för aktören och är konstruerat för påseenden och för 
vissa gestalter och masker (personligheter). 

Betraktandet och att vara uppmärksam är en konst med många konventio-
ner kring sig. På Burgos vernissage var det en formaliserad handling. Vi gick 
ensamma eller i smågrupper längs väggarna som om seendet vore snitslat. 
Korta eller längre stopp vid varje målning, någon kommentar fälldes vid var-
je verk. Uppmärksamhetskonventioner kan studeras genom sätten att gestal-
ta. I Crarys Suspensions of Perception (1999) finns en bild av en kvinna som 
sitter försjunken i ett lyssnande, eller mer exakt, sitt lyssnande. Kvinnan sit-
ter i en fåtölj med huvudet lätt nedböjt och handen bildar ett stöd för huvudet 
men också för sättet att lyssna. Hon lyssnar till Schumann, och Crarys poäng 
är att det kräver ett visst lyssnande (till Schumann) som gestaltas genom sär-
skilda poser. Crarys diskussion handlar om distraktion och uppmärksamhet 
och att den ena aspekten inte kan finnas utan att den andra tas i beaktande. 
För kvinnans lyssnande är den lyssnande posen ett sätt att visualisera hennes 
upptagenhet av musiken. Inget annat distraherar henne och inget signalerar 
om en vilja att bli avbruten. Distraktionen kan ses som ett hot mot det lyss-
nande som hon upprättat genom sin kroppsposition (Crary 1999:50-51).

I  Dagens Nyheter (040613), under rubriken  Släpp loss, Zlatan, funderar 
journalisten över hur det kommande mästerskapet ska gestalta sig.

/…/Jag undrar hur Zlatan kommer att se ut. Jag vill att han ska leta upp en tv-
kamera, att han ska le så där lurigt, överlägset, kaxigt, pojkaktigt. Sedan ska 
han släppa kroppen loss, det är match. /…/

De poser och attityder som efterfrågas återminner Förorten och Invandraren 
genom att det tidigare berättandet om det Andra omtalar kaxigheten. I de 
massmediala  porträtten av Burgos,  Pascalidou och Zlatan  kommer  de för 
sent till den avtalade tiden, mobilen ringer eller så är det bråttom på något 
annat sätt. Det verkar vara viktigt att framställa personen som upptagen och 
stressad. Det bevisar nödvändigheten med reportaget. Burgos pratar om vad 
som får  honom att  uppleva kickar.  Ibrahimovic får ännu en fråga om sin 
mognad.  Den  uppmärksammade  individen  som  ges  tillträde  till  offent-
lighetens scen är i ständig kontakt med den fantasiram som producerar en 
rasifierad Annanhet.

Zlatan är kobrasnabb i käften, lägger fötterna på bordet, lutar huvudet till-
baka,  ler.  Berättelserna  om Ibrahimovic  är  mycket  kropp.  De känneteck-
nande dragen i hans personlighet ges en kroppslig synonym pose. Manlig el-
ler  ungdomlig  arrogans  och  överlägsenhet  förmedlas  genom texterna.  De 
poser och ställningar som texterna beskriver ger honom en identitet och hjäl-
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per till att skapa den mediala personligheten. Kroppen får representera och 
bli  synonym  med den tillskrivna identiteten.  Genom den berättartekniken 
uppvisar texterna om Ibrahimovic likheter med koloniala subjektpositioner 
(jfr Blackman & Walkerdine 2001:158). Här finns också likheter med 1970-
talets bilder av förorten. Då, när förorten inte längre ansågs vara utopisk utan 
ett  bevis  på  förfall,  kom bilder  av de  anonyma  ansiktslösa  människorna. 
Bilderna visade ryggar och utslagna människor i storskaliga betongmiljöer. 
Människa och miljö sammanflätades  (Ericsson m.fl.  2002).  Den porträtte-
rade Andra svarar mot något större än sig själv, hon eller han blir synonym 
med den plats som hon antas representera. Platsen och personligheten möts i 
texten.  Till  slut,  när  berättelsen  är  berättad  ett  antal  gånger  i  olika 
massmedia, blir den fångad i sig själv genom att de egenskaper som media 
finner hos individen och som man också tycker sig kunna se i platsen, inte 
leder vidare.  Istället  konstrueras en stereotyp identifikation som giltiggörs 
genom textens sätt att representera individens förhållande med platsen och 
tvärtom. 

Zlatan  konstrueras  som  den  Andra,  där  han  såväl  på  som  utanför 
fotbollsplanen får  framträda i  ljuset  av saknad och brist  i  förhållande  till 
laget och kollektivets krav på disciplin. På samma gång som han är unik i 
sportjournalisternas fotbollsreportage och massmediernas olika berättelser är 
han tilldelad  en stereotyp  position i  det  uppmärksamhetsfält  som tilldelar 
honom värden i detsamma.  Med den positionen följer att Ibrahimovic (jfr 
också Pascalidou) ständigt sammankopplas med den förutfattade dikotomin 
Svensk–Invandrare. Att inneha  huvudrollen i mediernas invandrargöranden 
innebär att bli Bärare av det Andra. Berättandet är förutsägbart genom att de 
tillgängliga  subjektpositionerna  är  vävda  kring  stereotyper  (Eriksson, 
Eriksson Baaz & Thörn 2002:39, efter Hall 1997). 

Representantskapets ambivalens

Barthes skriver om de olika positioner som den avbildade måste ta hänsyn 
till i det ögonblick som hon avbildas.

I have been photographed and knew it. Now, once I feel myself observed by 
the lens, everything changes: I constitute myself in the process of ”posing,” I 
instantaneously make another body for myself, I transform myself in advance 
into an image. /…/ I lend my self to the social game, I pose, I know I am 
posing, I want you to know that I am posing (Barthes 1981:10-11).

Den  avbildades  många  relationer  till  sin  egen  avbild  är  synliggjord  av 
Barthes. De olika positionerna agerar med samtidighet och illustreras med 
porträttfotografiet,  där  det  ögonblick  då  slutaren  öppnar  sig  är  den  korta 
stund som alla dessa relationer måste vara i fas. Den uppmärksammade är på 
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samma gång den hon tror att hon är, den hon tror att andra vill att hon ska 
vara, den hon tror att avbildaren (fotografen, journalisten, forskaren) tror hon 
är  och  den  som avbildaren  använder  för  att  presentera  sin  bild  (Barthes 
1981:13). Går det att säga något om fotografen i dessa situationer? Det är ett 
försök som jag tror är viktigt och som Rony (1996) tillämpat. Fotografen står 
för själva avgörandet. Posen är förutom alla de förhållningssätt som den av-
bildade måste ta hänsyn till också ett resultat av de önskningar som foto-
grafen placerar in i sin ram. Därför är alla de element och detaljer som bilden 
eller texten uppmärksammar del i en regi som kan analyseras. Den uppmärk-
sammade är på samma gång tilldelad en scen eller en offentlighet, och av-
krävd vissa villkor, men också med i att skapa förutsättningarna för den upp-
märksamhet  som reflekteras genom sitt  handlande (jfr Crary 1999:9).  Det 
finns tekniker för den som blir betraktad att undslippa betraktarens blickar 
men såväl synlighet som osynlighet är villkorat.

I e-postintervjun med Pascalidou frågar jag:

Urban: På sid 77 i Bortom mammas gata funderar du på om du ska använda 
invandrarerfarenheten eller inte? Har du tänkt vidare på det?

Alexandra: Ja. Det har varit ett evigt dilemma då det samtidigt kan vara en 
fälla som jag själv försätter mig i precis som de andra låser in mig i. Svårt 
och klurigt. Samtidigt vill jag ju kämpa för att förändra och förbättra och då 
kan jag inte  vända invandrarna  och hela  frågan ryggen.  Så den kan både 
befria och begränsa. Jag har inget facit men det finns stunder, när jag sitter på 
ett flyg bort från Sverige och jag känner att jag återigen kan börja andas och 
njuter av att slippa vara en vandrande invandrare! Men invandrarerfarenheten 
är viktig – att studera, att begripa.

Urban: Ges du tillfälle att glömma den?

Alexandra: Ibland i främmande land. Även i Grekland håller jag på att bli 
språkrör för miljoner grekiska utvandrare som är invandrare i världen och de 
albanska, irakiska m.fl. invandrarna som de senaste åren kommit till Grek-
land. Jag är väl dömd till att vara invandrare i världen. Men det kan vara kul 
också  för  det  finns  en  märklig  gränsöverskridande  gemenskap  bland  in-
vandrare  i  världen  och  invandrarskapet  är  en  enorm  inspirationskälla  för 
skapandet.

Urban: Hur hanterar du det representantskap som du hela tiden tillskrivs och 
ibland tar på dig?

Alexandra: Jag gör inte anspråk på det. Jag representerar ingen annan än mig 
själv.  Möjligtvis  min  mamma och  mina  systrar  också.  Men jag  har  varit 
ordförande i invandrarorganisationer, antirasistiska rörelser och då sätts man 
att representera en mängd människor. Folk kommer till mig och hävdar att 
jag representerar dem – det kan vara förortsfolk, ungdomar, kvinnor, arbet-
are, fattiga eller svartskallar men jag vet att jag inte kan representera alla. 
Hade jag trott det hade jag blivit politiker. Däremot vet jag mycket om dessa 
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människors livsvillkor och kan förmedla detta.  Jag har örat mot betongen, 
hjärtat på gatan, mina vänner sitter inte och häckar på söder med rödvin och 
inrökt prosa utan de städar trappor, kör färdtjänst, jobbar på dagis eller ligger 
utbrända eller gömmer sig undan polisen för att slippa bli utvisade.

Urban:  Det  finns  kanske  både  positiva  sidor  och  negativa  sidor  av  det 
[representantskapet]?

Alexandra: Ja. Det positiva är att så fort jag får chansen att tala inte bara talar 
i egen sak utan försöker vrida fokus bort från mig till de som är mindre lyck-
ligt lottade och mer utsatta än jag. Jag har trots allt fått det bra i livet, bättre 
än jag någonsin kunnat drömma om och att i det läget bara tänka på mig själv 
vore ett svek som skulle kunna få mig att spy mot min spegelbild. Det är väl 
ibland enklare för stressade journalister att ringa mig än att ringa Mahmoud i 
Råslätt... Tyvärr.

I boken Bortom mammas gata (2003) inleder Pascalidou med att hänvisa till 
en asiatisk man hon mötte som uppmanade henne att skriva biografin. Han 
sa: ”Din tystnad är ett svek mot oss andra. Du är den enda som kan berätta  
om det hur det är. Du har möjligheten och modet” (Pascalidou 2001:8). Ut-
snittet från vardagen kan visserligen ses som ett retoriskt sätt från Pascalidou 
att legitimera en biografi och att anta ett representantskap, men jag föredrar 
att ta utsagan på allvar. Valmöjligheten att inte skriva, att inte placera sig på 
scenen, att inte tala framstår inte som ett valbart alternativ.

Hon virvlar  in  som en frisk  fläkt.  Uttalar  sig  tvärsäkert  i  de  mest  skilda 
ämnen och hinner ändå med att le. Alexandra Pascalidou, 25, är som klippt 
och skuren för att leda "Mosaik" i TV-rutan.

Trots  det  är  hon inte  okritisk  till  att  hon fått  jobbet  just  på  "Mosaik", 
Sveriges Televisions mångkulturella program som hittills riktat sig främst till 
invandrare. 
– Jag menar att det finns tankegetton i Sverige. Invandrare kan uttala sig om 
invandrare, rasbråk och hur det är att bo i getton. Så det är klart att jag blir 
tillfrågad  om  jag  vill  vara  programledare  för  ett  invandrarprogram  som 
"Mosaik".  Varför  inte  för  "Bullen",  "Myggan"  eller  andra  "svenska" 
program? undrar hon upproriskt över en kopp kaffe. 
– Fast självklart är jag glad att få möjligheten att få arbeta på TV med frågor 
som intresserar mig. De flesta av mina vänner är arbetslösa (DN 950830).

Känslan eller medvetenheten om vad rollen som programledare innebar fan-
ns redan 1995. Det inslag av försakelse och den villkorade uppmärksamhe-
ten som Pascalidou är medveten om redan inledningsvis, måste hanteras på 
något  sätt  om inte  offerrollen ska vara den enda tillgängliga  positionen i 
förhållande  till  massmedia  och publiken.  Under  en annan rubrik,  Behövs 
verkligen "Mosaik"? fortsätter  Expressen med att redogöra för hur Mosaiks 
nye programledare ser ut:
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Alexandra Pascalidou, 25 år, en och sextio lång och mellan 51 och 52 kilo, 
som är ny programledare i säsongstartande "Mosaik", den 12 september. /.../ 
(Expressen 950826)

"Jag står för mitt  Rinkeby".  Alexandra Pascalidou har bråttom i livet men 
längtar inte bort från förorten.

Vi träffas naturligtvis på Rinkeby torg. Alexandra Pascalidou berättar om 
svenskarna som kommer tidigt på morgonen till den förtalade förorten för att 
handla grönsaker billigt. Själv brukar hon köpa auberginer som hon panerar 
med vetemjöl och steker. 

Klockan är tio, det är redan hett i solen och trängsel på torget. Några män 
lastar av lådor med frukt och grönsaker från en liten, blå skåpbil. En kvinna i 
fotsid klänning och med två små barn i släptåg granskar varorna kritiskt. På 
en bänk i skuggan sitter  tre unga killar  i  rastaflätor och följer  varje scen-
förändring. 

Tvåvåningshusen  i  en  fyrkant  runt  centrum  rymmer  olika  invandrar-
föreningar. Alexandra pekar ut dem; somaliska föreningen, finska föreningen, 
turkiska föreningen, jugoslaviska föreningen (DN 950706).

Den massmediala  introduktionen av Pascalidou följer flera tematiska spår. 
Där är hennes förortstillhörighet, hennes representativitet till föreställningen 
om Invandrare som en homogen grupp, hennes frispråkighet, hennes utseen-
de/kön, hennes etniska bakgrund och det är det tillsammans som utgör vik-
tiga element i hennes utvaldhet och som gör henne till ”klippt och skuren”. 
Alla de förutsättningarna spelar sedan roll för de resor som berättandet kret-
sar kring. Det första intrycket en person gör blir vägledande för hur publiken 
ska uppfatta och förstå den karaktär som framträder. Det är också sällan som 
medierna tillåter att karaktären förändras. 

Varje tidningsartikel har en entré. Det kan vara i form av en rubrik och 
ingress  som  verkar  tilltalande  eller  spännande  eller  en  bild  som  fångar 
läsarens  uppmärksamhet.  Massmedial  entré  är  på  samma  gång  både  ett 
inträdande och en utgång. In på scenen och ut i offentligheten. Det kan ses 
som en  representationsteknik  att  göra  entré.  Olika  framträdanden  kräver 
också olika entréer.  Precis  som platser  har en igenkännbar metaforik,  där 
diskurser löper genom berättandet, så är det individuella porträttet fyllt av 
hänvisningar till stereotyper som växelvis rör sig mellan det specifika och 
det generella. Karaktären Alexandra Pascalidou blir igenkännbar utifrån de 
beskrivningar som redan finns om platsen.

Periodvis har läsarna mött Pascalidou så gott som dagligen i debattpro-
gram som programledare men senare också som en av de utfrågade eller till-
frågade. Andra perioder har publiken mött henne på löpsedlarna och i må-
nadsmagasinen.  Där  har  hon  svarat  på  frågor  om  sin  Svenskhet  och 
Osvenskhet.
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”Mosaik"  byter  ansikte.  Mindre  hemlandsromantik  [Vilket  är  hemlandet? 
Min anm.] när Alexandra Pascalidou tar över (DN 950830).

1995  börjar  Pascalidou  arbeta  på  Mosaik för  SVT  och  Dagens  Nyheter 
uppmärksammar  det  genom  att  skriva  om  programmets  nya  ”ansikte”. 
Inledningsvis  är  det  främst  form och utseende som görs till  nyheter,  som 
citaten ovan visar,  men ganska snart  märks det  i  mediamaterialet  att  pro-
grammet  Mosaik berör  tittarna  och  teverecensenterna.  Mosaik blir  ett 
program som intresserar  många  och  läsarreaktioner  syns  i  mediearkiven. 
Ingången in i offentligheten sker med ansiktet. Journalisterna skriver att de 
tycker om hennes sätt att framställa sig själv i bild och förmågan att göra 
”invandrarfrågorna” till allmänna frågor. Ansiktsbytet i teverutan, rollen som 
programledare, bär också en idé om vikten av att visa  Invandraren i mass-
media. Men hur Pascalidou ska arbeta och vilka frågor som ska avhandlas i 
programmet  är,  även  om  det  stundtals  kommenteras,  underordnat  pre-
sentationen av henne. Det är en mask, en roll, som formges av medierna. 

När  Alexandra  Pascalidou  beskrivs  i  medierna  finns  aspekter  av  kön, 
etnicitet/ras och klass hela tiden som viktiga komponenter för berättandet. 
Representationen framställer Pascalidou som en framgångsrik kvinna med 
invandrar-  och  förortsbakgrund.  I  framgångsberättelsen  placeras  porträtt-
beskrivningen av henne in i en reseskildring som tar henne bort från Förorten 
men inte  helt.  Mot  dessa bilder  står  föreställningen om  Invandrarkvinnan 
som i medierna har som sitt främsta kännetecken att hon är isolerad. Mot den 
bilden blir Pascalidou en kvinna som brutit sig loss från de strukturer som 
antas vara de rådande i Rinkeby. Resan går mot en annan kvinnlighet som 
framställs som frigjord och självständig.  Mediernas  artiklar  och reportage 
producerar  båda  den  struktur  som  Pascalidou  antas  lämna  och  tilldelar 
uppmärksamhet genom könsstereotypa, nu också den sexualiserade offent-
lighet,  som  hon  är  på  väg  mot.  En  offentlighet  som  följer  ett  generellt 
massmedialt mönster i förhållande till kön genom att kvinnans offentlighet 
och frigjordhet mäts i relation hennes kropp (jfr Hirdman 2001). 

Vem är sexigast ?

Anna eller Alexandra

Ring in och rösta!

Tidningarna  Slitz  och  Café har sagt sitt. Enligt Slitz är det Anna Järpham-
mar, 28, som är sexigast. Enligt Café är det Alexandra Pascalidou, 25. 

Nu får Aftonbladets läsare det avgörande ordet – ring och rösta på den av de 
båda tjejerna som du tycker är sexigast. Sveriges två sexigaste kvinnor har 
bägge utländskt påbrå. Blonda Annas pappa är spansk och mamman är est 
men hon har vuxit upp hos svenska adoptivföräldrar på Dalarö i Stockholm. 
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Mörka Alexandras föräldrar är grekiska, hon är född i Rumänien och kom till 
Sverige som femåring och har till för fyra månader sedan bott i Rinkeby i 
Stockholm. 

Nu är frågan: Vem av Sveriges två sexigaste kvinnor är sexigast? Är det 
fotomodellen  Anna  som poserar  naken  i  kommande  numret  av  Slitz  och 
gärna  ställer  upp  i  "Fångarna  på  fortet"?  Eller  är  det  programledaren 
Alexandra som vägrar ställa upp på nakenbilder och som hellre hade blivit 
utnämnd till hedersdoktor i statsvetenskap än till Sveriges sexigaste kvinna? 
Ring  in,  rösta  och  avgör:  Är  det  Anna  eller  Alexandra  som är  Sveriges 
sexigaste kvinna 1996? (Aftonbladet 960531).

1996 utses och prisbelönas Pascalidou med titeln Sveriges sexigaste kvinna 
efter att Aftonbladets läsare har röstat på de båda ettorna från tidningen Café 
och  Slitz (Pascalidou  2001:126).  I  Pascalidous  biografi  beskrivs  den  här 
tiden som hektisk och paradoxal på många sätt.

1996 var jag med på varenda lista. Samma år utsågs jag i olika tidningar och 
magasin  till  Sveriges  mediekvinna,  Sveriges  vackraste,  Sveriges  starkaste, 
mäktigaste,  mest  välklädda… Andra tidningar  utnämnde mig  till  Sveriges 
helgon, mest lovande Tv-personlighet, opinionsbildare, förebild, primadonna 
och så vidare och så vidare (Pascalidou 2001:127-128).

Utnämningarna utmärker framställningar av det  Svenska och uppvisningen 
och  belysningen  sker  med  föreställningen  om en  erövrad  Svenskhet. Att 
Pascalidou har Invandrarbakgrund är viktigt för Aftonbladet i annonseringen 
av tävlingen men också i  en senare fas när tävlingen är avgjord. Att utse 
Pascalidou till Sveriges sexigaste kvinna är att göra ett objekt av henne och 
samtidigt  introducera henne på en annan scen. Ett  framställningsrum som 
inte innehåller ett  tal  på en politisk scen eller i  ett  politiskt fält  utan för-
skjuter  uppmärksamheten  till  att  handla  om ett  påseende,  en  aspekt  som 
funnits med som ett uppmärksamhetsvillkor ända sedan massmedierna bör-
jade  skriva  om henne.  Framställningsrummet  utesluter  eller  försvårar  de 
antirasistiska frågor som hon annars driver. En uppmärksamhet och en scen 
som inte kräver ett tal men ändå kan beskrivas som ett språk. Scenens språk 
är  uteslutande  voyueristiskt  genom  att  bara  vara  till  för  påseende  och 
uppmanar till ett annat tal (eller kropp). Den som ska bära fram sexigheten 
bör anta  vissa poser  och ställningar  i  förhållande till  kameran.  Tidningen 
Cafés bilder och texter på de sexigaste kvinnorna i Sverige visar kvinnor 
under rubrikerna  Titel,  Status och  Prognos.  I  biografin skriver Pascalidou 
om hur den här perioden var spännande bland annat för att det kändes roligt 
att göra en som hon kallar ”medial metamorfos”.  Lockelsen med den nya 
scenen var att den framställdes som ytlig och inte så allvarlig. Tekniken är 
att  den presenteras  för  individen som en slump,  vilket  den också gör för 
Pascalidou,  som hänvisar  till  en intervju med en journalist  från tidningen 
Café någon  månad  tidigare.  Intervjun  förutsade  inte  det  här  händelse-
förloppet  (Pascalidou 2001:125-126).  Processen har  beröringspunkter  med 
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Bourdieus diskussioner om det symboliska våldet men kan också beskrivas 
som  ett  synoptiskt  våld.  I  Den  manliga  dominansen definierar  han  det 
symboliska våldet som:

/…/  ett  milt,  omärkligt  våld  som offren  inte  ser  och  som huvudsakligen 
utövas  på  rent  symbolisk  väg,  via  kommunikation  och  kunskap,  eller, 
närmare bestämt, via misskännande,  erkännande och i extremfallet  känslor 
(Bourdieu 1999:11).

Processen är ett osynliggörande av ett förtryck och samtidigt ges möjligheten 
att framställa det som en ordning eller organisation som inte kan eller behö-
ver ändras. På det sättet kan det symboliska våldet reproduceras och bäras 
fram  med  samtycke  från  såväl  den  överordnade  som  den  underordnade 
(Swarz 1997:89). Symboliskt våld kan i sin praktik betraktas som en fokus- 
eller perspektivförskjutning (Fundberg 2003:27). I förhållande till uppmärk-
samhetsdiskurser blir det relevant att tala om ett synoptiskt våld. 

Alla konsekvenser av ett handlande kan inte förutses, vilket Pascalidou 
också berättar om i sin biografi.  Intervjun med journalisten från tidningen 
Café förespeglade inte den här händelseutvecklingen. Men nästa steg, när 
Pascalidou presenteras som en kandidat i Aftonbladet eller när hon vunnit ut-
märkelsen, är den symboliska makten synlig på ett konkret sätt. Journalister 
och tidningar ringer henne i andra ärenden än tidigare och det är svårt att 
säga nej, för det presenteras som en gåva. Även den aspekten av det symbo-
liska våldet måste diskuteras,  förväntningarna på individen och hur lojali-
teterna mellan de olika aktörerna skiftar. Pascalidou blir inröstad i ett annat 
sammanhang som är  regisserat  av någon annan och hon uppmärksammas 
under rubriken Sveriges sexigaste kvinna. Även i detta sammanhang försökte 
Pascalidou föra fram antirasistiska budskap,  fast  det  inte  alltid var  enkelt 
(Pascalidou 2001:128). Framställningsrummet förändrades, ny rekvisita och 
ny publik och i detta försökte Pascalidou på samma gång som hon lockades 
av den nya scenens attribut och uppmärksamhet också förändra, fortsätta dis-
kutera de frågor som rymdes  i  den tidigare koreografin. Villkoren var nu 
förändrade på avgörande sätt, vilket Pascalidou också reflekterar över i bio-
grafin. 

När jag nu blickar bakåt kan jag ur ett  feministiskt perspektiv se hur man 
genom en del av dessa utnämningar egentligen avväpnade och objektifierade 
mig (Pascalidou 2001:128).

Pascalidous framställningsrum sexualiserades och därmed blev åskådarens 
förhållande till framträdandet också ett annat. Nu blev det normalt att tala i 
termer av sexualitet och Svenskhet när hennes namn fördes på tal men ingen 
av dessa positioner upplevde Pascalidou att hon ville respektive tilläts göra 
anspråk på.  Eventuellt  utövade dessa båda positioner ändå en lockelse på 
henne när de presenterades som gåvor fria från motprestationer. Framställ-
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ningarna konstruerade sitt kvinnliga subjekt kring passivitet. Det var den sto-
ra scenförändringen. Från att vara en som driver frågor blir Pascalidou i den 
nya kontexten passiviserad genom att åskådarens ”enda” krav var att få se 
henne. 

Dikotomin handling/passivitet diskuterar Laura Mulvey i relation till film-
berättandet. En dikotomi som om den översätts till manligt respektive kvinn-
ligt ger analysen att  det manliga är den aktive som för berättandet vidare 
medan  kvinnan  görs  erotisk,  passiv  och  ges  en  berättandefunktion  som 
passiv, bara för påseende (se Thornham 2000:84). Då är blicken och seendet 
den aktiva parten i den kommunikation som äger rum mellan bildens objekt 
och åskådaren. Betraktaren/mannen ser vad han vill se utan att behöva röja 
sina intentioner. När Pascalidou väljs till  Sveriges sexigaste kvinna anläggs 
en performativ blick i den bemärkelsen att den tränger undan andra aspekter 
av hennes personlighet än de kroppsliga. Det ensidiga fokus som följer av ut-
nämningen gjorde det svårt att få uppmärksamhet för något annat än sig själv 
som kropp. Inledningsvis blev denna upptagenhet vid hennes utseende också 
ett hot mot de frågor som Pascalidou vill driva.

Tidningen  kan  framställa  utnämningen  som en  gåva.  De  behöver  inte 
reflektera över det svåra och ofta omöjliga i att tacka nej till en gåva. Istället 
kan tidningens agerande bli självbespeglande. Tidningens agerande ingår i 
scenkonstruktionen och legitimerar dess vällovliga intentioner med tävlingen 
och därmed också tävlingens existens. Gåvoutbytet  mellan massmedia och 
subjektet kan förevisas som om det vore fritt från makt. Men ansvaret för 
scenförändringen är inte bara mediernas utan faller också på de människor 
som röstat fram Pascalidou som Sveriges sexigaste kvinna. Vad gör det med 
Pascalidous  förhållande  till  offentligheten  och  publiken?  Kanske kommer 
pliktkänslor som sammanhänger med tankar om att ”ställa upp” och i så fall 
blir representantskapet ett annat. Sannolikt är det än svårare att tacka nej till 
utnämningen när den kan presenteras som en utnämning från folket.  Men 
även om utnämnandet uppfattas som en gåva från folket kommer frågor om 
gengåvans karaktär att aktualiseras. Vanligtvis följs utnämnadet av nakenhet, 
lättkläddhet  och  poser.  Det  är  tänkbart  att  de  röstande  lade  sin  röst  på 
Pascalidou för hennes ovilja att klä av sig inför kameran och inför sin publik 
och att  publiken  ställer  sig  på  Pascalidous  sida  just  därför.  Men det  kan 
omröstningen inte visa med säkerhet och Aftonbladet behöver inte spekulera 
i frågan för det är själva utnämnandet som intresserar dem. Pascalidou såg 
utnämningen som något annat, ett sätt att föra ut det antirasistiska budskapet 
till personer som kanske inte skulle kunna nås annars. 
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Mimetisk respons

För många år sedan besökte jag Paris och på ett torg uppträdde flera artister 
och konstnärer. Det framträdande jag minns tydligast är när en pantomim-
artist uppträdde. Han avlöste en spektakulär artist som slukat både svärd och 
eld. Vi i publiken visste inte vad som skulle hända då han gjorde entré. 

Pantomimartistens sätt att etablera en ny scen direkt efter den dramatik 
som föregått honom sker genom att han kastar sig in i en osynlig vägg. I 
samma  ögonblick  etablerades  kontakten  och  överenskommelsen  mellan 
artisten och publiken. Det är märkligt hur något osynligt kan skapa en sådan 
effekt, mer dramatisk än någon svärdslukare. Han gestaltar bilden av att vara 
instängd i  en kub.  Instängdheten uttrycks  som ett  motstånd  mot  kroppen. 
Kubens sidor rör sig fram och tillbaka under föreställningen. Genom sitt sätt 
att  röra sig visualiseras väggarnas utsträckning. Periodvis kan han springa 
några steg innan den osynliga väggen kastar honom tillbaka och synliggör på 
det sättet kubens begränsning. Ibland är utrymmet så litet där inne att han 
knappt kan röra sig. Han sitter med kroppen hopvikt och det är bara händ-
erna som med små rörelser visar hur den osynliga väggen tränger sig på. Allt 
detta  var  fascinerande men den stora  överraskningen kommer  när  numret 
avslutas och han kliver ur den kub som vi alla föreställt oss.

När Jacques Lacan beskriver mimens betydelser  menar han att  det är i 
termer av kamouflage som begreppet ska förstås, i första hand som en för-
klädnad och en maskering (Bhabha 1994). I Homi K. Bhabhas användning 
av begreppet, där han influeras av Lacan, är betoningen förlagd till det ibland 
ironiska inslaget i det mimetiska. Mimen blir då en aktiv motståndsstrategi 
snarare än ett passivt upprepande av det tidigare sagda. Bhabha menar också 
att det är denna nära likhet eller den Andras imitation av det som koloni-
satören angett som normalt, naturligt, och rationellt kan verka på ett motsatt 
sätt. Genom att kopiera och göra sig till en direkt avbild som inte kan ur-
skiljas från originalet kan kolonisatörens gränser hotas. Den stabilitet, som 
vilar  på  antagandet  att  den  Andra  är  synlig  med  väl  avgränsade  igen-
känningstecken, utmanas  (Bhabha 1994:86, 1999, Eriksson, Eriksson Baaz 
& Thörn 1999:26).  Mimen blir  en dubbel  artikulation.  Den överordnades 
blick kan inte längre se den mimande Andra som Annan. Den underordnade 
kan i samma mim utmana och ifrågasätta i det spel, den akt, som han tvingas 
driva.  Det  är  detta  spel  mellan  likhet  och olikhet  som den mimande  kan 
utmana (Bhabha 1994:85). Jag ska konkretisera resonemanget utifrån mass-
mediernas  berättelser  om Zlatan.  Mimen eller  det  mimetiska  kan fungera 
som en  metod  som förskjuter  och  synliggör  den  underordnades  position. 
Subjektets underordning benämns ofta i termer av internalisering men inter-
naliseringsförklaringar  ska användas med försiktighet  för  det  är  i  det  till-
synes internaliserade som subversiva praktiker tillämpas.
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De uppmärksammade förortsborna är ofta medievana och medvetna om 
den  underordning  och  de  berättelser  som  ger  en  massmedial  scen.  I 
Pascalidous böcker finns flera exempel på hur journalisters besök i förorten 
och intervjuer med ungdomar regisseras av dem som är manade att svara på 
frågorna, alltså ungdomarna själva. Vad som händer är att  de gestaltar de 
stereotyper  som omgärdar  dem och det  ger  relationen till  minstrelteaterns 
masker. De spelar ut en färdig akt med givna masker.

Så  fort  medieexpeditionerna  uppenbarade  sig  för  att  skildra  ”förlorarna  i 
förortslandet” visste vi vad de var ute efter. Därför bjöd vi dem antingen på 
det spektakel de förväntade sig eller raka motsatsen.  När de filmade mina 
killkompisar som hängde i centrum kunde dessa plötsligt börja slåss eller sna-
tta smågodis för att försäkra sig om en stunds berömmelse i TV-rutan. Vi var 
tvungna att slåss för att synas. Eller så gick vi till motattack och glorifierade 
vår tillvaro. ”Rinkeby är bäst – ingen protest!” (Pascalidou 2003:158).

Den mimetiska praktiken, som Pascalidou exemplifierar ovan, motsvarar den 
vita fläck som kartrepresentationen av det okända i kapitel II behandlade. 
Den vita ytan behöver inte vara en abstrakt kartrepresentation utan produce-
ras också i andra sekvenser och händelser som har den Andra för ögonen. 
Varje fråga är en konsekvens av känslan av att inte veta. Det är i den fantasin 
som tomheten hos betraktaren synliggörs och samtidigt etableras scenen och 
uppmärksamheten på den tomheten. Det gör den utfrågade till  någon som 
ska agera i frågeställarens fantasiram och visualisera de föreställningar som 
omgivningen projicerar och förväntar sig av aktören.

Urban: Tyckte om  Bortom mammas gata.  De delar där du skriver om hur 
medierna tar sig ut till förorten är intressanta. Kan du utveckla det mer? Jag 
hörde en berättelse om hur två flickor i Södertälje lurade en journalist att de 
var prostituerade. De talade på svenska men lade upp taktiken på persiska(?). 
Mitt framför ögonen på journalisten som inte fattade någonting. Det här är 
intressant tycker jag. En mediemedvetenhet hos barn och unga. Du nämner 
också hur den här typen av framträdanden gick till. I  Frontkick talar du om 
medieexpeditioner på sid 158. Kan du utveckla det?

Alexandra: Vi förortskids och svartskallebarn hamnar i medialjuset i olustiga 
sammanhang som vi inte kan kontrollera men med åren har de flesta av oss 
genomgått olika stadier, från att förlora tilltron och tilliten till mediamakten 
till  att  försöka leka med dem på våra villkor eller på deras och göra små 
blåsningar. Jag minns en insändare i Expressen för några år sen som handlade 
om att SVT trodde att de köpt en söt invandrarflicka som skulle dansa efter 
deras pipa och så fick de mig – den totala blåsningen för jag vägrade dansa 
typ.
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Mogen – Omogen

Ett återkommande tema i representationerna av Ibrahimovic är huruvida han 
är  mogen  eller  omogen.  Dikotomin  aktiveras  i  de  flesta  intervjuer  och 
möjliggör  för  medierna  diskussioner  om  och  hur  han  ska  platsa  i 
fotbollslandslaget. Den mogna har i denna framställning förmågan att sätta 
kollektivet  före  sig  själv  och  ordet  laganda  förs  fram  som  viktigt  i 
sammanhanget.  Inte  minst  på  nationell  nivå  är  lagandan  viktig  för  där 
betyder  den  också  på  metaforisk  väg  omsorgen  om  det  nationella.  De 
svenska landslagen bidrar till en ”geografisk konkretisering” i betydelsen att 
Sverige blir  synligt  och en känslomässig realitet  i  de fall  mötet  sker med 
andra nationer  (Schoug 1997:10,  37).  När experter  talat  om Ibrahimovics 
misslyckanden  så  stannar  diskussionen ofta  vid  lagandan,  eller  bristen på 
den. Utan att gå in på fotbollens filosofi så kännetecknas lagsporter av att 
kollektivet och individen hela tiden är i centrum och kan diskuteras. Därför 
uppmanar  lagsporter  till  diskussioner  om  egoism,  laganda  och  (själv)-
uppoffringar. Till  lagandan knyts alltså karaktärsegenskaper som samman-
hållning  och  kamratskap  (Schoug  1997:41).  Kollektivet  är  viktigare  än 
individen. Oavsett hur god och spektakulär den individuella insatsen är så 
bleknar den och blir oväsentlig om inte laget avgår med seger. Det är en 
underskattad  pedagogisk  dimension  i  lagidrotten.  Mycket  av  föreställ-
ningarna kring  Svenskheten reproduceras kring föreställningar om en lag-
anda. Inom lagandan ryms både sympatier för det nationella och vikten av en 
solidaritet med det egna laget. Individ och lag smälter samman till förmån 
för en gemensamhet. Här är det viktigt att navigera rätt mellan individuella 
prestationer i  form av finter,  dragningar och enskilda bragder eller  lämna 
över bollen till den som har ett bättre läge. Rätt eller fel beslut avläser åskåd-
aren i efterhand. 

Villkoren  för  mognad  respektive  omognad tillämpas  snart  sagt  på  allt 
Ibrahimovic företar  sig.  En fint  eller  dragning för  mycket  (egoistiskt  och 
omoget) eller en pass till medspelaren (en mogen handling till förmån för la-
get). Samtidigt är det Zlatans, som medierna skriver, irrationella och ovän-
tade lösningar  som attraherar.  Kravet  att  leva upp till  den annanhet  som 
medierna förlagt till berättandet om honom leder till att kritiken kan anföras 
mot båda de positioner som Ibrahimovic förväntas agera ut. Han uppmanas 
att agera annanhet samtidigt som han löper risken att kritiseras för det. Han 
uppmanas  till  att  agera  normalitet  genom  att  vara  mogen,  och  tänka  på 
kollektivets bästa, samtidigt som han kritiseras för sin slätstrukenhet. 
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Först  kom  Olof  Mellberg,  sedan  kom  Zlatan  Ibrahimovic  och  Christian 
Wilhelmsson, de två sistnämnda skojbrottades på grabbars vis, högljutt och 
glatt [på väg till presskonferensen].

Zlatan ställde om

Det enorma medieuppbådet på fyra journalister fick ställa frågor, och Zlatan 
ställde om snabbare än Fredrik Ljungberg tar en djupledslöpning. Huvudet 
ner i marken, svar på tilltal... knappt. Någon undrade, apropå den svenske 
landslagsstjärnans kroatiska bakgrund på mödernet: Hur känns det att möta 
Kroatien? 
– Det är som vilken match som helst. Viktigt att vinna. 
– Men är det inte speciellt att möta just Kroatien?
– Jag är svensk, jag spelar för Sverige. 
Vi bytte taktik. Zlatan, vad tror du dina fyra mål mot Malta betydde för 
fortsättningen i Juventus?
– Jag spelade för landslaget, inte för Juventus. 
Rätt svårjobbat, alltså. Och då var ändå inte Aftonbladet på plats, tidningen 
som Zlatan bojkottar. 

Kroatien på onsdag. Ännu en seger skulle skapa lugn och harmoni inför 
fortsättningen.  Så  vem bryr  sig  om Zlatan  fortsätter  se  ut  som om varje 
presskonferens är en potentiell stupstock, så länge han visar sin höga inter-
nationella klass på fotbollsplanen..? Man blir nog inte superstjärna om man är 
som alla andra. (Sportbladet, Aftonbladet 040906)

För varje skicklig mimartist är det viktigt att visa publiken hur osynlighetens 
väggar flyttar  sig, rör sig ut och in, hur utrymmet omväxlande görs större 
och mindre. Zlatans svar gör just det. Han visar i sin mim hur svaren brukar 
formuleras. Det är lagkaptenernas jobb att ta ut laget. Jag är med för att se 
och  lära.  Genom  dessa  svar  replikeras  den  massmediala  personligheten 
”Zlatan” och han blir någon annan mindre spektakulär person samtidigt som 
fokus hamnar i den meningslöshet som ligger bakom frågan. Mot denna nya, 
som medierna menar, slätstrukna Zlatan blir vinkeln nu en annan: 

Zlatan Ibrahimovic har många eftertraktade egenskaper. Men snäll får han 
inte bli.
– Blir han för vattenkammad så är det inte den Zlatan som avgör matcher, 
säger assisterande förbundskapten Roland Andersson. Hete Ibrahimovic har 
länge hävdat att ”Zlatan är Zlatan”. Något förbundskaptenen Roland 
Andersson tycker han ska fortsätta med.
– Han ska ha sitt humör och sitt sätt att agera. Det är en balansgång som jag 
tycker att han lärt sig riktigt bra, säger han till DN. 

I onsdags behöll han sitt lugn, trots att domaren blåst bort ett svenskt 
kvitteringsmål i VM-kvalet mot Kroatien. Något Zlatan kunnat påverka med 
mer glädje?
– Jag vet inte om det hade haft någon effekt. Nu sprang vår lagkapten Olof 
Mellberg fram och påpekade för domaren. 
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Om svenskens nyfunna lugn:
– Zlatan har spelat så många internationella matcher, det är klart att han har 
mognat både som spelare och människa (Expressen 040910).

På läktaren, i tidningarna och i kommentatorsbåsen kan man höra/läsa hur 
han borde ha passat bollen – sett upp, sökt en annan lösning – istället för att 
gå själv. Att gå själv och misslyckas är förenat med faror medan en lyckad 
dribbling istället skapar ovationer. Men även när händelseförloppet kan av-
slutas med ett mål kan bedömningarna om Ibrahimovics karaktärsdrag tolkas 
utifrån dikotomin Mogen (kollektiv) Omogen (egoist). Tolkningen går igen i 
publikens förhållande till honom:

Jag vet inte, men jag har svårt för honom, kolla hans målgest. Den handlar 
bara om honom själv (Kommentar från ett meningsutbyte jag hade med en 
vän i oktober 2003).

Kring  mediala  karaktärer  utvecklas  och  gestaltas  olika  former  av  enga-
gemang (Schoug 1997:90). En fotbollspublik har sitt specifika sätt att visa 
sitt  engagemang  och  sin  lojalitet  medan  uppmärksamheten  kring  en  in-
vandrargjord diktares nyutkomna bok genererar andra typer av blickar och 
utsagor.  En invandrargjord  fotbollsspelare  väcker  frågor  om anpassnings-
svårigheter. Eller som resonemanget i Svenska Dagbladet visar:

Svensk fotbolls dr Jekyll & mr Hyde

Zlatan fyllde mina grumliga drömmar i går natt. Jag hade på läktaren några 
timmar  tidigare  flugit  upp  i  bestörtning  på  samma sätt  som bänkgrannen 
Patrick Ekwall när Ibrahimovic likt en överhettad NHL-buse hoppade in arm-
bågstacklingen på Giovanni van Bronckhorst. Men det var Lenas påpekande 
vid vårt dagliga grötsamtal över frukostbordet som bäst visualiserade vad den 
storväxte liraren från Rosengård är gjord av. Lena sa att hon aldrig sett en 
spelare så fullständigt ta åt sig äran av ett mål han själv inte gjort. Och det var 
ju så: likt statyn Cristus Rey som mäktigt reser sig vid ena brofästet på 25:e 
aprilbron  i  EM-huvudstaden  Lissabon  stirrade  Zlatan  till  synes  ner  över 
omgivningen på Råsunda sedan Mattias Jonson krutat in 1-0. Han visade inga 
tecken på att följa de andra gratulanterna fram till målskytten. "Titta på mig, 
det  är  jag som ska  hyllas,  det  är  mig ni  ska dyrka"  var  Zlatans  entydiga 
budskap till publiken (SvD 040820).

I gesterna läser man in en symbolik som i mediatexterna också är menande 
blinkningar till läsaren. Underförstådda meningar som ”… för att han är just 
Zlatan – med allt  vad det innebär”.  Det överlämnar åt  läsaren att  avsluta 
meningen  och undandrar  textförfattaren  ansvaret.  Det  är  en vanlig  mass-
medial  praktik,  den  att  avsluta  ett  resonemang  mitt  i  en  mening  för  att 
publiken ska kunna göra den enda givna tolkningen själva. Man kan se det 
som en blinkning till läsaren, en du-fattar-vad-jag-menar-blinkning som är 
svår att avvisa. Medierna bjuder in och arrangerar hela sceneriet men låter 
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publiken stå för slutscenen, en scen med ett givet slut. Berättandet blir till 
dokumentära fiktioner där ansvaret för tolkningarna fördelas mellan media 
och åskådare men där subjektet för tolkningarna, i det här fallet, är undan-
tagen från varje försök att ge andra bilder av sig själv. 

Zlatans prövande hållning till medierna har växlat. Ibland har han försökt 
med nonchalans. Där talar han om att han inte behöver massmedierna. Ibland 
svarar han på frågorna i mer allmänna ordalag. Det handlar om en annan rör-
else mot de ständigt återkommande frågorna, svar som är mer konforma i 
förhållande till sportfältet. 

Under en period talade Zlatan om sig själv i  tredje  person.  ”Zlatan är 
Zlatan”. Hur läsaren ska förstå detta plötsliga rollbyte är oklart men jag vill 
uppehålla  mig  något  vid  de  möjliga  förklaringarna  till  en  sådan  posi-
tionsförflyttning och koppla diskussionen till mimen. Journalisterna betrakt-
ade omgående utsagan som en del i kaxigheten och besvarade den med ett 
leende eller en blinkning till publiken och menade att det är som vanligt med 
Zlatan. Det var en del av hans kaxighet och därmed kunde utsagan föras in i 
den generella karaktäristik som berättandet om Zlatan antar, som naturligt, 
ohejdbart och omoget. Det bara händer, han gör lite som han vill. Ett annat 
sätt att se det är att Ibrahimovic, när han talar om fotbollsspelaren, också ser 
mediabilden av sig själv. Att tala om sig själv i tredje person kan vara ett sätt 
att  förklara att man inte känner igen mediabilden av sig själv. Ett  sätt  att 
hålla isär den bild som förmedlas genom massmedia och de självbilder som 
ska  vara  privata.  När  tidigare  strategier  inte  fungerat,  inte  lämnat  något 
kryphål, presenterar Ibrahimovic mediernas bild av Zlatan. En gengåva som 
motsvarade de förväntningar som massmedierna hade på stereotypen Zlatan. 
Att han gör ett försök att imitera bilden av sig själv och presentera den för 
massmedierna  kanske  skulle  ge  honom  ett  utrymme.  ”Här,  varsågod,  ta 
tecknet  Zlatan!”  Det  kan  ses  som  ett  försök  att  omförhandla  relationen 
mellan  honom  och  massmedierna.  En  överenskommelse  där  båda  parter 
skulle veta vad den andra söker. Inte heller den strategin har accepterats men 
ofta diskuteras Ibrahimovic som ett tecken, ett varumärke. Kvar av den even-
tuella strategin är mediernas tolkning av Zlatan.

Den återkommande frågan om hur massmedierna behandlar honom ska 
Ibrahimovic också svara på. Det är ett retoriskt grepp som återigen strävar 
till att låta berättandet om honom röra vid det kaxiga, odisciplinerade som 
har mognad respektive omognad som övergripande förståelseram. Därtill ett 
grepp  som  svårligen  låter  honom  undkomma.  Massmedierna  förföljer 
Ibrahimovic med frågor om hur massmedia skildrar honom.

Känner du att bilden i media inte stämmer?
– Jag säger ingenting. Många journalister skriver vad de vill om mig, varje 
dag, ändå.  Det är  ingen sanning och fakta bakom. Jag kan bara vara mig 
själv. Media hör till fotbollen.
– När du spelade i Malmö FF så sa du att orsaken till din kaxiga attityd var: 
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”annars trycker de andra ned en”.
– Det var på den tiden, när jag kände mig annorlunda. Nu har jag mognat 
mycket mer och allt är annorlunda. Kaxigheten var en stämpel som många 
tidningar satte på mig (Aftonbladet 040321).

Talet om att mogna har tagits upp även av Zlatan. När han, som i citatet 
ovan, tillfrågas om mediernas berättande om honom så använder han mog-
naden som en förklaring till förändringen. Givetvis kan det vara en del i en 
internalisering, omgivningen omtalar honom i termer av mognad och omog-
nad. Han försöker på olika sätt visa att han har mognat, eller är det en mim?

I  internaliseringsperspektiv  finns  föreställningen  om  underkastelse,  en 
underordning  som inte  behöver  vara  medveten  utan  är  ett  resultat  av  att 
ständigt  bli  identifierad  som en  viss  karaktär  och  slutligen  att  subjektet 
identifierar  sig  med  den  positionen.  Det  kanske  också  är  journalistens 
strävan. Det är personligheten som döljer sig bakom fasaden som fascinerar 
medierna. I just den här artikeln har journalisten sökt sig tillbaka för att få en 
glimt av Zlatan för artikeln avslutas med:

För en grundkurs i personligheten Zlatan Ibrahimovic är det lämpligt att se 
Magnus Gerttens Blådårar-filmer. Det är i en av dem som sinnebilden av hur 
Zlatan är beskrivs så bra av honom själv när han säger: 
– När jag blir proffs, som jag vet att jag kommer bli, då ska jag ha en Diablo. 
Det är en Lamborghini. Då ska jag ha en lila Diablo.
– När ska du köpa din Diablo?
– Haha. Det var bara när jag var ung som jag hade de drömmarna. Nu har jag 
mognat, säger Zlatan Ibrahimovic. 
Så pass mycket att han nöjer sig med att köra Porsche (Aftonbladet 040321).

Mognaden kan svara på och i bästa fall också mot varje fråga. Det är också 
den tematik som medierna önskar. Därför blir samtalet till sin karaktäristik 
en mim, som ofta har som sitt främsta kännetecken, tillsammans med den 
kroppsliga gestaltningen, en stumhet. Ibrahimovic pratar utan att säga något 
som inte tidigare sagts. Antingen har det sagts av honom själv i någon tidiga-
re intervju eller av andra fotbollsspelare i en liknande situation. Här repeteras 
mognadens tematik i en sådan utsträckning att den låter som en gammal ski-
va med jack i, där upprepning efter upprepning avlöser varandra. På samma 
sätt som pantomimartisten gestaltar väggen med sin kropp för att visualisera 
begränsningen, så visar Ibrahimovic genom att repetera sina svar på de vill-
kor som finns för framträdandet. Frågor och svar gör loopar, repeterar sig 
själva och verkar till slut, om inte sakna innehåll, så åtminstone rikta upp-
märksamheten mot frågorna. Mimen gör att Ibrahimovic kamouflerar eller 
ironiserar bilden av Zlatan. Effekten blev för mig, en läserfarenhet där jag i 
efterhand,  när  jag analyserat  texterna,  har  fått  upp ögonen och uppmärk-
sammat frågorna i lika stor utsträckning som svaren. Ibrahimovic tar del i 
berättandet om honom och placerar sig inom ramen för det framställnings-
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rum som skapats åt honom. Trots det sker, med hjälp av det mimetiska i in-
tervjusituationerna, en tillfällig positionsförändring till den uppmärksamhet 
som påbjuds av medierna. I den bemärkelsen blir mimens effekter ett sätt att 
visa upp det uppmärksamhetsfält som massmedierna ger honom. Mimen blir 
en  representationsform  som  materialiserar  de  dolda  förutsättningar  som 
hemsöker medierna. Genom svaren replikeras frågan. 

Efterhand, när samma svar följer på samma fråga, så spelar det inte längre 
någon roll vilket som kommer först, svaret eller frågan. Ibrahimovic, jour-
nalisten och publiken vet vad som följer. Förutsättningarna hemsöker läsaren 
med den tomhet som Ibrahimovic är manad att fylla. Blicken på den Andra 
inverteras och vänds mot frågeställaren. Mimen blir en metod för att göra de 
blinda  fläckarna  i  representationen  synliga.  Den fantasiram där  Zlatan  är 
tänkt att framträda återges genom mimen tillbaka till åskådaren. Den medie-
rade föreställningen att uppmärksamheten är en gåva som kräver en gengåva 
i form av tal och offentliga framträdanden levereras med en mimetisk rela-
tion till frågorna. Därmed undgår Ibrahimovic samtidigt den krigsförklaring 
som Mauss menade att det innebär att inte återgälda gåvan. Svaret förstås på 
ett plan som en gengåva, men underminerar frågans värde och fokus hamnar 
på  frågeställarens  motiv.  Effekten  har  blivit  att  Ibrahimovic  underminerat 
tilltron till massmediernas porträtt av honom. 

Mimen och den reflekterande blicken

Under en period under hösten 2004 ställer inte Ibrahimovic upp på intervjuer 
med  Svenska Dagbladet och  Sveriges Television. I  Aftonbladet står det att 
Zlatan splittrat Sverige i två läger (040923) och på nätupplagan så återges lä-
sarreaktioner efter den åsiktsdelning som tidningen framställer.19 Antingen är 
man för honom: 

Zlatan är KUNG

eller mot 

Det går snabbt att bli en gnällig fotbollsstjärna det är bättre om ni ignorerar 
honom (Aftonbladet 040923).

Journalisten från  Sveriges Television uttalar sig i  Aftonbladet och säger att 
Zlatan sviker sina fans med sitt beteende (Aftonbladet 040922) och att han 
tycker att Ibrahimovic beteende handlar om mognad (Aftonbladet 040923). 

19Ibrahimovic har tidigare använt sig av den tekniken i relationen med Aftonbladet. Under de 
här perioderna utnyttjar de konkurrerande tidningarna Ibrahimovics riktade tystnad genom att 
publicera mängder om händelsen som föranlett Ibrahimovic's tystnad. Det egna mediet kan 
därmed framställa konkurrenten i sämre dager.
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Istället för att medierna omtalar orsakerna bakom Ibrahimovics olika förhåll-
ningssätt till medierna läggs ansvaret på Zlatan och man påtalar den lojalitet 
som han förväntas ha gentemot sina fans. Journalister menar att han genom 
att framträda och ställa upp för intervjuer med medierna ställer upp och visar 
fansen sin uppskattning.

Senare under hösten reser sig en journalist från  Svenska Dagbladet och 
lämnar en presskonferens i protest mot att Zlatan inte vill svara på frågor 
som inte rör det landslagsläger som han då medverkar i. Journalisten tycker 
inte om att de frågor han ska få ställa begränsas. I tidningen skriver han:

Ny ordning – blågul censur
Ferrarisymbolen längst fram på motorhuven utgörs av en svart hingst. I går, 
när landslaget samlades inför VM-kvalet mot Ungern, stegrade sig blågults 
italienska  varmblod.  Zlatan  sparkade  bakut  bredvid  en  leende  Lars 
Lagerbäck. Jag reste mig och gick. /…/

Den  blågula  partiledaren,  Lars  Lagerbäck,  agerar  nuförtiden  censor. 
Förbundskaptenen har tydligen kommit överens med sin Juventusstjärna att 
denne  inte  behövde  svara  på  frågor  om  klubblaget.  Enligt  Lagerbäcks 
förklaring på presskonferensen beror censuren på att Zlatan "blivit vinklad 
och utsatt  för olika reportage när han samtidigt  vill  vara seriös och ställa 
upp." Uppenbarligen utan att informera presschefen Jonas Nystedt som inte 
upplyste om den nya ordningen. Denne kanske inte ens visste om att Zlatan 
bestämt sig för att testa ännu en divadoftande gräns?

Min fråga,  formulerad runt Zlatans bedårande bollbehandling,  löd:  Hur 
mycket svårare är det att ta med sig bollen in i straffområdet - en egenskap 
som Zlatan behärskar bättre än kanske någon svensk forward genom tiderna, 
podiegrannen "Henke" Larsson inräknad - i Serie A jämfört med holländska 
ligan? En i mitt  tycke relevant fotbollsfråga, med Svenska Spels ex-proffs 
Ove  Kindvall  i  lokalen.  Svaret  löd:  Jag  svarar  bara  på  frågor  som  rör 
landslaget. Det märkliga var att Zlatan just innan, låt vara fåordigt men ändå 
hörbart, följt "Henkes" exempel och sagt att han inte känner sig sliten trots 
den hektiska och succéfyllda säsongsstarten. Då reagerade han inte som en 
stingslig hingst, då gick Ferrarin på tomgång /…/ (SvD 041005).

Ett par dagar senare skriver sportchefen för Svenska Dagbladet:

Ingen  är  tvungen  att  svara  på  allt.  Det  nya  var  att  Zlatan  ville  begränsa 
frågeområdet (SvD 041007). 

I den mediala uppståndelse som blir effekten av Zlatans tystnad och jour-
nalistens uppmärksammade sorti från presskonferensen skriver SvD:

Zlatan skapar nya regler

Zlatans  ego  lär  inte  bli  mindre  av  att  han  hela  tiden  testar  gränser  och 
upptäcker att [fotbolls-]ledningen inte har något att sätta emot. /…/ Zlatan 
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skriver nya regler  på samma sätt som han uppfinner en ny blixtrande fot-
ledsfint (SvD 041008).

Journalisten försöker få Svenska fotbollsförbundet att agera mot Zlatan, ef-
tersom  han  tycks  anse  att  han  behöver  disciplineras.  Att  mediernas  re-
presentanter är en del av hela sceneriet och att de frammanat detta gränssö-
kande utesluts i diskussionen. 

Till  sist vill jag berätta att det var en hel del kollegor som dunkade mig i 
ryggen igår (SvD 041008).

Läserfarenheten av de utsagor som presenteras i medierna under dessa dagar 
gestaltar ett sceneri där Zlatan förskjuter uppmärksamheten från sig själv till 
mediernas representanter. Förhållandet mellan medierna och Ibrahimovic är 
omkastat. Journalisterna är placerade i samma talposition som han själv van-
ligtvis ställs inför, nämligen att bli beskuren, ifrågasatt och kritiserad. Men 
ingen av mediernas representanter ser detta spegellika och inverterade för-
hållande som Zlatan åstadkommit  genom mimen.  Vid detta tillfälle är det 
journalisterna som blir avkrävda begränsningarna. Journalisten upprepar det 
Ibrahimovic redan gjort: han lämnar presskonferensen eftersom han inte stod 
ut  med villkoren  för  presskonferensen.  Samtidigt hamnade en stor  del  av 
uppmärksamheten på journalisten och medierna.  Ibrahimovics mim gjorde 
att medierna agerade på ett sätt som de tidigare kritiserat Ibrahimovic för. 
Det han har gjort är att han har reflekterat eller förhållit sig mimetiskt till det 
framställningsrum och de framställningsvillkor som han tilldelats.  Blicken 
och  uppmärksamheten  vändes  mer  mot  mediernas  representanter  än  mot 
Ibrahimovic.

Publikreaktionerna, som bland annat kunde avläsas i Svenska Dagbladets 
nätupplaga, tar Zlatans parti och de inlägg som är kritiska anser, som citatet 
ovan visar, att medierna ska sluta uppmärksamma honom. Samma tillväga-
gångssätt framhölls som lämpligt i ett av de inlägg som var kritiskt till att 
Burgos  fick så mycket  uppmärksamhet.  Att  inte  visa  uppmärksamhet  ska 
förstås  och  fungera  som  ett  straff.  De  allra  flesta  är  dock  positiva  till 
Ibrahimovic  och  riktar  sin  kritiska  uppmärksamhet  mot  journalisten  och 
massmedia.

Det sköra övertaget gentemot medierna produceras genom att prestera bra 
på fotbollsplan och medierna klarar sig inte utan honom. Dagstidningarna, 
men framförallt kvällstidningar och teveprogram, fyller sitt innehåll med re-
portage om Ibrahimovic, gärna med referat från de stora italienska sporttid-
ningarna. Han görs till vår Svensk, fortfarande med resan från Rosengård till 
Italien som ett givet och återkommande tema (Aftonbladet 050521,  Expres-
sen 050521).  I  SVT (Agenda 050529) visas ett  reportage där journalisten 
förundrat  frågar sig varför italienska medier  inte skriver om Ibrahimovics 
svenska bakgrund. De tilldelade och framförhandlade subjektpositioner som 

158



Ibrahimovic framställer i massmedierna är inte förändrade men ändå har nå-
got hänt som förskjutit maktfördelningen. Zlatan blir ofta ”Ibra”, för det kal-
las han i de italienska medierna. Kanske är det stjärnstatusen som gör det. 
Stjärnan spelar sig själv och i det här fallet framställer Ibrahimovic sin sub-
jektposition på ett sådant sätt att medierna inte kan nå honom: Zlatan är Zla-
tan.  Konversationen innehåller  inga hemligheter eller  överraskningar  utan 
upprepas och genom den upprepningen öppnar han ett nytt framställnings-
rum för publiken. En framställning som bidrar till att skapa publikens grund-
läggande misstro till medierna. 
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VI
Avslutning – Återminnen
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I  denna  avhandling  har  jag  analyserat  hur  talet  om  Invandrare  och  In-
vandrartäta förorter i svenska massmedier verkar styrande för personer som 
uppmärksammas inom ramen för föreställningar om det Invandrartäta.

Å ena sidan har jag sökt en metodik som syftat till att frilägga stereotyper 
om den Invandrartäta förorten. I fokus var berättarens bild av det Invandrar-
täta som  analyserades  i  mediernas  tilltal,  beskärningstekniker,  uppmärk-
samheter och utpekanden. Å andra sidan har jag sökt de mediala villkor som 
den som tilltalas och placeras inom ramen för Invandrartäthetens stereotyper 
förhåller sig till. I dessa delar av studien undersökte jag hur medierade bilder 
på olika sätt  verkar styrande  för individens förhållande till  offentligheten. 
Jag har  studerat  den uppmärksamhet  som medierna  tillskriver  subjektet  i 
termer av invandrargörande. Det analyserade materialet har hela tiden för-
hållit sig på olika sätt till den eller det som tillskrivs det Andra. Min upp-
märksamhet har varit riktad mot det tilltal som den invandrargjorda platsen 
och personligheten utsätts  för.  Genom att  studera  mediernas beskärnings-
tekniker, tolkningsföreträden och återkommande tematiker i förhållande till 
detta  framställningsrum har  jag  sökt  synliggöra  uppmärksamhetsvillkoren 
för den som framställs som den Andra. 

Jag har också velat visa hur mediernas representationer tar aktiv del i det 
sociala och därmed på olika sätt materialiseras i det vardagliga livet. Dis-
kurser är inte endast text utan också materialiseringar i individers vardagliga 
praktiker.

Jag har i den här studien sökt texter, bilder och skeenden som skapar en 
sammanvävd komplexitet mellan det fiktiva och det verkliga. Jag sökte mig 
till  begreppet fantasi  för att  hitta  en annan utgångspunkt i  förhållande till 
tidigare förortsforskning. Jag ville med den uppmärksamhetsförskjutningen, 
som det innebär att inte att behandla platsen som en empirisk faktor, söka de 
premisser som skapat den. Tanken på fantasiramen gjorde analysen av de 
maktbemängda blickar som riktas mot den Andra möjlig. 

I avslutningen kommer grundlinjerna i de tidigare kapitlen att samman-
fattas. Det syftar till att uppmärksamma effekterna av massmediernas (o)se-
endepraktiker.

(O)seendets belägrande blickar

De berättelser  som medierna  beskriver  genom den invandrargjorda Andra 
gestaltar olika scener. De omtalar bland annat nationen och det nationella 
som  en  outtalad  men  strukturerande  motsats  till  föreställningar  om  det 
Invandrartäta. Representationerna av den Andra pekar ut villkoren för den 
nationella gemenskapen och belägrar både förorten och individen genom att 
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blicken utgår från föreställningar om den Invandrartäta förorten . Kvinnan i 
integrationsprojektet, som beskrivs i kapitel III Den hyllade Andra, berättas 
och tillskrivs en subjektposition som kan placeras inom ramen för dessa vill-
kor. 

Det som framställs som etniska resor i massmedierna, där invandrargjorda 
personer skrivs in som resenärer, som lämnar det Andra till förmån för det 
Svenska, har  dessa belägrande seendekomponenter inbäddade i berättande-
logiken. Seendet fungerar till och med aktivt för ett (o)seende. Det seende-
förtryck som det innebär att se på den Andra framställs och förstås som upp-
muntrande hyllningar.

Žižek skriver om hur en rasistisk praktik tillämpas utan att någon ingriper. 
På en gata i Berlin utspelade sig något som först såg ut som en dans mellan 
två män. Efter en stund blir det uppenbart att den ene med sin kropp hindrar 
den andra att promenera vidare på gatan. Han blockerar hans väg utan att 
röra  vid  honom.  Han  ställer  sig  bara i  vägen.  Händelsen  är  tillräckligt 
inbäddat i en vardaglig trottoarpraktik för att passera som oskyldig. Det hade 
inte varit möjligt om den trakasserande hade varit våldsam (Žižek 2004:119-
120).  Representationer  kan fungera  med  samma  effekt.  Texterna  om den 
invandrargjorda  kan  sägas  gestalta  en  sådan  praktik.  Medierna  använder 
föreställningen om det positiva att uppmärksammas som en gåvoteknik som 
överskuggar de begränsade villkor som utgör förutsättningarna för synlighet 
och  tal.  De  tvingande  aspekterna  av  uppmärksamheten  skyms.  Medierna 
fungerar som gåvodistributörer med bestämda krav på den Andra att leverera 
gengåvor.  Gengåvan  skapas  genom  att  motsvara  det  invandrargörande 
tilltalet. Gengåvans innehåll rymmer därmed sällan den kritik mot samhället, 
eller en analys av det meningsinnehåll, som subjektet producerat.

Detta är en synoptisk process där ingen övervakande vakt behövs för att 
korrigeringarna ska komma till stånd. Inte heller är det känslan av att vara 
övervakad  som får  den Andra att  röra  sig  efter  angivna  mönster.  Det  är 
tilltalet  och  att  den  avbildade  Andra  inte  ges  tillträde  till  platser  och 
berättelser som är bortom en rasifierad fantasiram. De personer vars medie-
porträtt  jag analyserat  artikulerar förr eller senare en kritik mot de villkor 
som är förutsättningen för uppmärksamheten. De krav och det tilltal som den 
uppmärksammade  Andra  möter  är  bland  andra  uppmaningar  att  vara 
representant  för  Invandraren eller  kunna motsvara ett  berättande som kan 
skrivas in som etnisk resetematik. Medierna anslår tematiken genom att den 
porträtterade  antas  vara  på  väg  in  i  det  nationella,  på  väg  bort  från  den 
Invandrartäta  förorten.  Platsens  tillskrivna  karaktärsdrag  antas  beskriva 
individen,  och  individens,  lika  tillskrivna,  karaktärsdrag  antas  beskriva 
platsen. Det här symbiotiska förhållandet mellan plats och subjekt handlar 
om både fantasier och fixeringar och går att utläsa genom den Invandrartäta 
förorten och Invandraren som den/t Andra.
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För författare  och poeter  riskerar  deras  berättelser,  när  de filtreras och 
analyseras  av  mediernas  recensenter,  att  fungera  som  fullständiga  redo-
görelser av livet i den  Invandrartäta förorten och fiktionerna blir material-
iserade genom mediernas önskan att berätta inom ramen för det autentiska 
eller  det nya Sverige. Jag har främst analyserat  debuterande författare och 
hur  de  invandrargörs  i  medierna.  Även  om  den  här  (o)seendestrukturen 
verkar med tydlighet för många av debutanterna finns också exempel med 
etablerade författare, sett över en längre tid, där det tillskrivna representant-
skapet avtar i styrka. Hur medierna fördelar detta och vad som är avgörande 
för att undgå ett fortsatt invandrargörande återstår att studera.

Den invandrargjorda antas fylla ett tomrum i  Svensk litteratur, men det 
fylls  aldrig,  för  vid  varje  ny  debutants  entré  repriseras  anslaget  med: 
Äntligen ska Vi,  som inte finner identifikationen med de Andra, få reda på 
tillståndet i den  Invandrartäta förorten. Det autentiska aktiveras genom att 
tillskriva den Andra en avlägsenhet och sedan utlova ett löfte om närhet till 
läsaren. I dessa fall uttrycks en förhoppning om att författaren ska bibehålla 
dragen av en tillskriven Invandrartäthet. Det kan vara en upproriskhet, ett så 
kallat  underifrånperspektiv  eller  språkliga  element  som  låter  recensenten 
möta  sin  egen  förväntan  på  Invandrartäthet.  Effekterna  av  det  experi-
mentella  språkbruket  blir  inte  något  annat  än  ett  exotiskt  och  fascinerat 
betraktande.  Den invandrargjorda  individen äger  inte  tillgång till  fantasin 
utan villkoras till scenen för att förevisa fantasin som verklig, autentisk.

Drabbande tomhet – vita fantasier

Jag  har  velat  visa  hur  aktiva  bortsorteringar  respektive  uppmärksamheter 
skapar distinkta koncentrationer. Jag sökte språk och situationer som kunde 
belysa vad det betyder att föregås av bilder och föreställningar som avkräver 
den  avbildade  olika  ställningstaganden  och  förhållningssätt.  Morrisons 
fiktiva karaktär Beloved (Var älskad, Älskade) gestaltar genom sitt namn en 
flersidig relation till omgivningen. Att uttala hennes namn innebär att hon 
blir tilltalad, uppmanad och tillskriven. De aspekterna, tillsammans med att 
Beloved  hemsöker  modern  som  imaginär  och  verklig  på  samma  gång, 
hjälpte mig att se den sammanflätade relationen mellan media, platsen och 
subjektet.

Den invandrargjorda förorten, och de personer som framställs inom den 
fantasiram  som  gör  den  igenkännbar  som  Invandrartät, är  utsatt  för  en 
drabbande tomhet. Tomhet förväntas vara motsatsen till mening och innehåll 
men om fokus skiftar bort från den Andra till det outtalade och till den rasifi-
erande  fantasiramen,  synliggörs  ett  specifikt  innehållskomplex.  Det  är  en 
maktbemängd tomhet som hemsöker texterna om den Andra. Dessa villkor 
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krävde en analys som kunde förskjuta uppmärksamheten från den Andra till 
den som tillskriver och tilltalar den Andra.

Tomheten verkar olika för den som producerar den och den som utsätts 
för den. Producenten kan agera genom tomhet eller Vithet medan den som 
utsätts för dessa blickar är tvungen att hela tiden förhålla sig till den blick 
som hon utsätts för. 

Jag har identifierat två typer av tomhet i det analyserade materialet. Den 
första handlar om det bilder och texter artikulerar. I dessa representationer 
utgår berättandet från stereotypa föreställningar om den Andra. Den andra 
tomheten är  den som är närvarande genom sin frånvaro.  Den bortträngda 
ytan  är  i  dessa  representationer  vita  ytor,  tillsynes  tomma  men  täta  och 
hemsökta med mening. För att visa denna representationsteknik använde jag 
en kartbild från en föreläsning om Gottsunda i Uppsala. Kartan innehöll ett 
vitt område. Det vita stod för okunskapen om området och representerade en 
besvärjelse mot det Andra, en praktik mot avlägsenhet och en teknik för re-
produktionen av den, ett sätt att behålla fokus, att behålla uppmärksamheten.

När den Andra exotiseras eller på andra sätt blir undantagen normalitet 
framträder de vita ytor som är förutsättningen för den Andras existens. En 
hemsökt tomhet som i avhandlingen representeras genom en vit yta  på en 
karta, som ett beskuret område i en bild eller i de förväntningar som en re-
censent placerar hos den Andra.

Maya, Martin, Zlatan och Alexandra delar erfarenheten av ett tilltal där 
fantasin om den Invandrartäta förorten på olika sätt utgör återkommande be-
gränsningar  och definierar  villkoren för  deras  deltagande i  olika vardags-
situationer. För Maya märks det när hon uttalar sin bostadsadress för perso-
ner utanför Gottsunda. Hon upplever att det aktiverar en rad misstankar om 
henne som person. Misstänkliggöranden som driver henne bort från platsen. 
För Martin innebar den Invandrartäta förorten först en möjlighet att få ut sin 
konst. Efterhand upptäcker han hur uppmärksamhetsvillkoren är begränsade 
till  en förformulerad mall  och han tilltalas på ett sätt som hela tiden åter-
minner stereotyper som sammanhör med den Invandrartäta förorten. Det gäl-
ler också för Alexandra. Det omfattande mediematerialet om henne ger olika 
bilder beroende av om det är klass, kön eller etnicitet som utgör den övergri-
pande tolkningsramen. Händelser som i ena stunden framställs som positivt 
är i nästa stund grunden för kritik. Det tydligaste exemplet är när Pascalidou 
utnämns  till  Sveriges  sexigaste  kvinna.  Medierna  och  publiken  tilldelade 
henne Svenskheten genom en sexualisering.

Mediernas rasifierande stereotyper verkar genom spöklikheten av att vara 
närvarande utan att finnas, utan att erkännas. De aktiveras och ageras ut mot 
individen i ett ofta osynliggjort  förtryck. Antingen genom att den porträtt-
erade är undantagen ett tal eller kraftigt beskuren genom mediernas tilltal. 
Den som utsätts för dessa diskriminerande praktiker kan med lätthet urskilja 
de  situationer  där  hon  utsätts  för  rasifierande  behandlingar  i  medierna. 
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Förhållandet  är  det  motsatta  för  den/de  som aktiverar  dessa  stereotyper. 
Avbildaren kan agera genom hänvisningar till objektivitet. 

Alla  utsagor  om den  Invandrartäta  förorten har  skapat  en stumhet.  En 
framställning av ett tal som egentligen bara är ett sken av ett tal, ett stereo-
typt uttryck och därmed undantagen talet och kommunikationen. Det är där-
för inte en fråga om huruvida den underordnade kan tala eller inte, utan om 
den överordnades ovilja att lyssna (Young 2004:4). Men ett lyssnande som 
inte övergår i handling är också en bidragande orsak till den specifika stum-
het som den underordnade upplever. I rapporten Sverige inifrån. Röster om 
etnisk diskriminering (SOU 2005:69) redovisas erfarenheter och tankar om 
etnisk diskriminering utifrån fokusgruppsamtal. I rapporten beskrivs en ten-
dens som blir allt  tydligare:  att  samhället i  allmänhet  och politiker i  syn-
nerhet är medvetna om de diskriminerande förhållanden som råder men att 
det  saknas  handlingar  som motverkar  dem.  Positionerna  överordnad  och 
underordnad distribuerar känslor av likgiltighet respektive uppgivenhet eller 
frustration.

Förut kunde jag skrika att det är orättvist, det är diskriminering på arbets-
marknaden. Men nu säger invandrarministern och statsministern samma sak. 
Statsmakten  erkänner.  Vad  ska  jag  då  göra  i  den  här  debatten?  (SOU 
2005:69, s. 129).

Att omgivningen endast lyssnar placerar det redan underordnade subjektet i 
en passiviserad ställning i förhållande till samhället. Det är ett medborgar-
skap utan röst och inflytande. 

Att ingå som undantag

De förmodat positiva utsagorna om Invandraren är artikulationer som på ett 
plan hyllar och manar till applåder men på andra sätt beskär och tillsluter. 
För att få med de beskärande aspekterna av framställningsvillkoren och hur 
lite som krävs för att framställningsrummets villkor ska ändras har jag ut-
nyttjat de skiftande betydelserna i begreppen tilltalande och underhållande. 
Den uppmärksammade svarar på mediernas tilltal med kravet att vara tillta-
lande och underhållande. Samtidigt sker, med tilltalet, en beskärning och en 
tillskrivning som underhåller de maktstrukturer som uppmärksamheten vilar 
på. När medierna reproducerar stereotyper och invandrargör subjektet utnytt-
jas  dubbeltydigheten  i  begreppet  underhållning.  Samtidigt  som uppmärk-
samheten, hyllandet,  pågår sker också reproduktionen av  Invandraren som 
undantagen normalitet. De villkor som ligger till grund för hyllningen riske-
rar att bli det som utgör grunden för kritiken. När som helst kan pendeln 
svänga över och den hyllade blir kritiserad.
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Genom begreppet fantasiram har jag visat att den som drabbas av medier-
nas beskärande framställningar är tvingad att ta uppmärksamhetsvillkoren på 
allvar. När berättandet om den Andra sker genom hyllningar är det svårare 
för individen att få gehör för det begränsade framställningsrummet. De dis-
kriminerande förhållandena erkänns inte eller, som i exemplet ovan, erkänns 
men  föranleder  inte  några  förändringar.  I  de  exempel  som  jag  anför  i 
avhandlingen  har  jag  velat  tydliggöra  hur  den  överordnades  rasifierande 
fantasiram projicerar framställningar som den underordnade är tvungen att 
förhålla sig till. Utifrån den övergripande strukturen har jag även velat visa 
på olika praktiker för  motstånd. De mediaportätt  jag analyserat  innehåller 
olika element men gemensamt är att de delar ett tilltal som på olika sätt in-
vandrargör den personlighet som beskrivs. På ett generellt plan blir slutsat-
sen att  den invandrargjorda  Andra är  undantagen  normalitet  (jfr  Ericsson 
2006).

Kritiken mot mediernas förortsframställningar har pågått sedan byggandet 
av miljonprogramområdena.

Det är alltid den här negativa bilden… På något sätt känns det som att det 
finns något  system,  som måste  framställa  de här  områdena som problem-
områden.  Svenska medier  har aldrig  varit  neutrala i  den här frågan (SOU 
2006:69, s. 100).

Samhällsproblemen koncentreras i dag i fantasin om det Invandrartäta. Det 
handlar till exempel om utbildning, arbete, jämställdhet och språk. Samhället 
utarbetar integrationsprojekt och riktade insatser men insatserna återskapar 
det Invandrartäta som en materialiserad fantasi och den Invandrartäta föror-
ten blir undantagen normalitet.

Undantagets effekter verkar och får sina följder i avhandlingen genom be-
grepp som autenticitet, insuläritet och avlägsenhet, positioner där den Andra 
karaktäriseras och definieras av att vara  undantagen. Undantaget kräver en 
norm eller en lag. Bauman skriver om undantaget:

Att peka ut undantagen (en per definition fokuserad åtgärd där man sorterar 
ut  objekten och skiljer  dem från de andra) är  den mest  fruktansvärda och 
skrämmande straffmetod som maktens juridiska del kan använda. Rätten att 
deklarera, utdela och omfördela undantag är kärnan i all maktkamp (Bauman 
2004:278).

Bauman diskuterar undantaget i förhållande till lagen och rättssystemet men 
som princip är undantaget överförbart också på de uppmärksamhetsprocesser 
som (o)synliggör de invandrargjorda i massmedierna.  Att befinna sig i ett 
undantagstillstånd betyder  att  individen  befinner  sig  inom, eller  innanför, 
genom att vara utanför. Samtidigt är hon utanför i denna skenbara inklude-
ring.  De uppmärksamhetsprocesser  som jag i  avhandlingen beskriver som 
avlägsen närhet och (o)bjuden till påseende har karaktären av undantag.
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De rasifierade fantasier som aktiveras och gestaltas genom den Invandrar-
täta förorten är ett slags uppmärksamhetsförtryck. Martin Burgos tavla  En 
del av Sverige kan läsas som en direkt kommentar till det undantag som han 
utsätts för. Det är inte bara rätten att tala som medierna undergräver genom 
att inte på allvar analysera tavlan utan rätten att bli lyssnad till, erkänd, hörd, 
och tagen på allvar. Det är ett erkännande som inte rör identiteten utan rätten 
att  agera som medborgare  på ett  jämlikt  sätt.  Erkännandet handlar  om att 
som medborgare inte vara förvisad till andra praktiker eller ha en underord-
nad social status. Nancy Fraser skriver: 

Att vara icke erkänd är följaktligen inte bara att bli illa sedd, missaktad, eller 
nedvärderad i andras föreställningar eller bilder. Det är snarare att förvägras 
status som fullvärdig medlem av den sociala interaktionen och hindras från 
att delta som like i samhällslivet /…/ (Fraser 2002:195).

Alexandra Pascalidou mejlar till mig efter att hon läst avhandlingsmanuset 
och beskriver hur undantaget strukturerat hennes arbete. 

Oavsett arbetets natur ombads jag att referera till min etniska bakgrund, mitt 
invandrarskap. Man måste ständigt legitimera, förklara, motivera sin närvaro 
eller snarare deras val av mig. Det är inte självklart.

Senast i melodifestivalen vägrade jag dock. Inte för att jag inte är stolt 
över min bakgrund utan för att jag har tröttnat. Jag vill vara där som vilken 
programledare som helst. Som vilken Kattis, Emma eller Lotta som helst som 
slipper göra utspel och skämta om sin barndom i Bromma. Jag vill spela på 
samma villkor. Jag är inte där för att personifiera arbetsgivarens vidsynthet 
och generositet. Jag är inte där för att snygga till statistiken och sätta färg på 
det vita kalaset. På melodifestivalen fick min programledarkollega Shan Atci 
skämta om sina kurdiska kusiner. /…/

Jag  är  nog  den  mediaperson  i  Sverige  som  oftast  blivit  liknad 
vid/beskriven som en maträtt. "Oliven i svt:s slokande sallad." "Kryddan" etc.

En illustrerande incident som jag nu minns och skrattar åt men som gjorde 
väldigt ont då för att det var ett återkommande tema när jag presenterade en 
tv-gala med en äldre folkkär programledare. Journalisterna frågade mig om 
honom. Jag svarade att han var proffsig, vänlig, rutinerad. När de frågade 
honom om mig svarade han:  "Hon är  en färgklick."  Kul.  Tack gubbstrutt 
(Pascalidou, e-post 060604).

Den  invandrargjorda  individen  eller  den  invandrargjorda  platsen  delar 
undantagets principer. Den Andra inkluderas genom sitt utanförskap. Den in-
vandrargjorda förorten är inkluderad i staden som något som inte är stad eller 
är  inkluderad  i  nationen  som  samtidigt  inom  och  bortom  nationen.  In-
vandraren ska inte förstås som något bortom föreställningen om det Svenska. 
Den som är invandrargjord delar  en dubbel  bindning genom att  samtidigt 
vara inom och bortom. I avhandlingen belyser jag den bindningen genom att 
visa  en  medial  praktik  som gestaltas  genom  framställningar  av  nära  av-
lägsenheter.  Det är  en av avhandlingens övergripande slutsatser  som ana-

168



lyserna av mediaporträtten, kartprojektionen och andra representationer vi-
sar.

Den  uppmärksammade  Andra  återskapas  i  subjektpositioner  där  tema-
tiken invandrare - svensk och förort - stad dramatiseras. Den tillskrivna posi-
tionen gör det möjligt  för medierna att aktivera en dramatik som kretsar i 
detta liminala fält. Här kan en allt för hög grad av individualitet vara ett be-
vis på omognad om det sker på en fotbollsplan där den Andra bär de svenska 
färgerna. Zlatans omognad betyder också hetsighet, temperamentsfullhet och 
känslostyrdhet.  I förhållande till  Invandrarkvinnan är det istället bristen på 
individualitet som medierna för fram som oroande. Båda utsagorna omtalar 
nationen och använder sig av den som en övergripande tolkningsram. Med 
den Invandrartäta förorten som scen för dessa framställningar ges dramatise-
ringen legitimitet. Den uppmärksammade fungerar i dessa fall som medier-
nas budbärare för fantasier om det Andra samtidigt som nationen produceras 
som en stabil och homogen enhet.

Likheten mellan  de massmedierade  porträtten av de invandrargjorda är 
slående,  oavsett  om  den  avbildade  är  författare,  konstnär  eller  fotbolls-
spelare.  Mediaporträtten  skapar  föreställningen  om  personligheten  och 
kollektivet samtidigt. Berättelser om de invandrargjorda personligheter som 
jag studerat kombinerar denna dialektik. Den invandrargjorda, som det berät-
tas  om  genom  porträttet,  är  på  samma  gång  namnlös  och  anonym  och 
sträcker  sig  bortom egennamnet till  det  anonyma  kollektiv  som benämns 
Invandrare.  För  att  söka  framställningens  premisser  sökte  jag  genom 
begreppet  mask  tydliggöra  tilltalets  karaktäristik.  Angreppssättet  möjlig-
gjorde en analys av den mask som utgör skiktet mellan subjektet och media 
genom de berättelser som konstruerat den. Diskurser passerar genom text-
erna och genom den porträtterade. Den tillskrivna karaktäristiken skär över 
mediernas olika genreindelningar. En redan gjuten mask placeras över den 
uppmärksammade. 

Mimen  och  återminnandet  som  frambesvärjare  av 
fantasiramen

Ibrahimovic’s olika strategier och Pascalidous berättelser om medierna som 
tydliggjorde  hur  mimen  kunde  ha  ett  analytiskt  värde  genom  att  vända 
blicken mot mediernas tilltal. Det lade grunden för en metaforik om de tom-
heter som hemsöktes av de förväntningar som åligger den invandrargjordas 
framställningskrav. Det är i det sammanhanget det mimetiska som praktik 
och metaforik uppmärksammar de påbud som vilar på den Andra. Att agera 
ut och gestalta den fantasi, och de masker, som medierna förväntar sig kan 
synliggöra uppmärksamhetens villkor.
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Ibrahimovic’s medierade personlighet kan tolkas mimetiskt. Han initierar 
numer själv  de  frågeteman  som man  begränsat  honom med  under  åren  i 
massmedial offentlighet. Ibrahimovic synliggör därmed den tomhet och ste-
reotypa avbildning som han manas att gestalta. Publiken tar tydligt ställning 
för honom och kritiserar mediernas bild av Zlatan. Det är en mim av den 
tomhet och den fantasi som medierna förväntar sig av honom. Han frambe-
svärjer  den fantasiram som journalisterna framställt  och förevisar  fantasin 
som verklighet. Det är paradoxalt nog först då som uppmärksamheten reflek-
teras och hamnar på mediernas begränsade framställningsvillkor. Vad det är 
som gör att han lyckas med detta handlar sannolikt om att han inte behöver 
ta ställning till eller är beroende av medierna på samma sätt som den som ska 
debutera som konstnär eller författare. Mediernas exponering av Zlatan är 
också så mycket större. När texterna om Zlatan analyseras påminner varje 
artikel på något sätt om de övriga artiklarna, vilket gör att läsaren återminner 
och aldrig tillåts glömma det framställningsrum som han verkar i. Medierna 
har därmed också medverkat i att skapa den brist på förtroende som publiken 
idag ofta uttrycker gentemot media.

På olika sätt har jag velat visa och använda mig av historiska företeelser 
och scenerier för att förklara hur medierna med den invandrargjorda person-
ligheten aktiverar perspektiv och seenden som inte på något sätt är nya. De 
vävs visserligen kring samtidens aktuella frågor men grundstrukturen är den-
samma. Tematiken om det exotiska, farliga, fascinerande och avlägsna And-
ra återminner om ett kolonialt språkbruk och är inte uteslutande förbehållet 
svenska förortsmiljöer eller personer med invandrarbakgrund. Med analyser 
av Josephine Bakers uppmärksamhetsvillkor, en tavla av Eastman Johnstons 
från andra hälften av 1800-talet och minstrelshowerna, från samma tid, har 
jag velat återaktivera en tematik som dels får syn på den Andras uppmärk-
samhetsvillkor och dels gör den till en del av en kritik som är verksam idag. 
Att i det sammanhanget  göra analytiskt bruk av begrepp som tomhet  och 
hemsökelse har syftat till att göra mediernas rasifierande uppmärksamhets-
förtryck synligt. 

Toni Morrison (1987) använder begreppet rememory och gör minnet till 
ett aktivt element i människans liv. I avhandlingen har jag använt begreppet 
på  tre  sätt.  För  det  första  har  återminnet  varit  centralt  när  jag  analyserat 
mediernas texter. Jag har velat visa hur ord och perspektiv går igen och hem-
söker genom talet om den Invandrartäta förorten och därmed även dem som 
manas till  gestaltningar med den rasifierade fantasin som förutsättning för 
uppmärksamheten.  För det  andra har jag försökt  använda återminnet som 
idé. Det har varit viktigt att visa att den Andras framställningsrum inte är 
isolerad till förorten eller utan historia. De exempel, citat och händelser som 
är representerade i avhandlingen är tänkta att fungera som en historisk ton, 
genljuda och hemsöka medierna och läsaren med den struktur som tidigare 
föreskrivits den Andra. Det leder till den tredje aspekten där återminnandet 

170



har en potential att fungera som något som hemsöker medierna och inte låter 
dem glömma (Gordon 1997). En invertering av den blick som tidigare rik-
tades och drabbade de Andra.

Can other people see it? asked Denver.

Oh, yes. Oh, yes, yes, yes. Someday you be walking down the road and you 
hear something or see something going on. So clear. And you think it’s you 
thinking  it  up.  A  thought  picture.  But  no.  It’s  when  you  bump  into  a 
rememory that belongs to somebody else. Where I was before I came here, 
that place is real. It’s never going away. Even if the whole farm – every tree 
and grass blade of it dies. The picture is still there and what’s more, if you go 
there – you who never was there – if you go there and stand in the place 
where it was, it will happen again; it will be there for you, waiting for you 
(Morrison 1987:36-37 även i Gordon 1997:165).
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Summary 

Besieged People – Besieged Spaces

 On Immigrant-making and Suburbs
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The aim of this study has been to analyse the haunting imagery of the suburb 
and the “Immigrant” as portrayed in, or made by, the Swedish media. I have 
analysed how the notion of the “Invandrartäta förorten” [“Immigrant-dense 
suburb”] becomes a signifier for racialised narratives. The denoted meaning 
given to this place is that it is a suburb where a large number of migrants 
live. This is an outdated perception, however. Today this place is described 
as  multicultural,  exposed,  exotic,  problematic,  creative  and  criminal  and 
regarded  as  being  inside  but  outside  the  concept  of  the  nation.  In  other 
words, it is a place that is haunted by differing representations. 

In today’s society the notion of attention serves as a norm. By making use 
of  the  discourse  of  attention  the  mass  media  has  become a  self-centred 
institution with few responsibilities to act in favour of anything other than 
economic value and the promise of dramatic narratives. This is evident in 
relation to the stereotyped and racialised images of the suburb, where mixed 
representations of criminality and celebrations of the exotic as portrayed as 
entertaining. These mediations of a suburban fantasy-frame also materialise 
in  the  individual  portraits  of  people  who  are  depicted  in  relation  to  this 
space. Since the late 1970s, a migrant background, together with that of the 
suburb,  have been key elements  in  stereotypical  and racialised  narrations 
portrayed in the media. The narrations create images of the individual and 
the  place  at  the  same  time.  Recognition  of  their  own  media  character 
becomes problematic for the person who finds his or her mediated image 
being  stereotyped  and racialised,  because  it  makes  it  difficult  to  perform 
anything that is not immediately compared to the restricting stereotypes of 
the Other.

In short, the aim of the thesis has been to first of all analyse the media 
narratives in order to describe how the “Invandratäta förorten” [“Immigrant-
dense  suburb”]  was  created.  Secondly,  I  have  tried  to  show  that  these 
conceptions and narratives of that specific fantasy-frame are inscribed in the 
media  personality’s  character.  I  have studied the attention that  the media 
imposes on the individual when she or he is portrayed as representing this 
space. Furthermore, my aim has been to highlight the conditions and limited 
space  of  representation  that  such  so-called  immigrant-making  produces. 
Studying the attention that the media gives to the individual thereby becomes 
a way of discerning the power of representation of the Other. By looking into 
the way the immigrant-made is addressed and represented through the texts 
and editing techniques of press photos and other materials, I have shown that 
these images portray re-memories of a colonial grammar.  Media represen-
tations take an active part in the social life of the portrayed, and in doing that 
interact in their daily lives. The aim has been to demonstrate that discourses 
are not just texts but are also materialised in social life and thus form one 
aspect  of  haunting.  I  have  looked  for  personalities,  processes  and  media 
events that help to shed light on this interwoven relationship between the 
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fictive and the real. In doing so I have used the notion of a fantasy-frame and 
related it to the “Invandrartäta förorten” [“Immigrant-dense suburb”] which 
is, in the main, a fantasy. Nevertheless, the study shows that its imagery is 
powerful in its racialised and discriminatory practice. 

I

Spaces of Representations

Fantasy and Reality

The  media  narratives  about  suburban  environments  can  be  described  as 
performed dramas because they aim to create feelings of threat and exotic 
estrangement  in  the  participating  audience.  The  key  element  in  these 
representations  is  the  feeling  of  not  being  invited  into  the  world  of  the 
portrayed but nevertheless being invited to look at the Other. The reader’s or 
viewer’s feeling of presence is made up of the mixed emotions of being in-
vited to a scene or scenario which is presented as something where you are 
not welcome. The voyeuristic aspect of looking comes into play, when the 
motif  - the people depicted - is not represented as the subject but as illu-
strations of stereotyped images. 

This voyeuristic feeling, which is an effect of not being invited, appears at 
the moment  when the  audience is  lured by the promise  of  seeing that  is 
provoked by announcements such as:  Come, take a look. This  Immigrant-
making, or Immigrant-made, is for the benefit of the observer, as there is no 
opportunity for speech or communication outside the stereotype that frames 
the narrative. Distance is evoked by requisites that bear the marks of dis-
tance: colour, hijab, spices. The feeling of Us being able to get close is illu-
sory and deceitful. The presentation hints at the exclusivity of the Other, but 
it is the observer who acts out this exclusivity by being kept out, beyond the 
absolute gaze and never being questioned. 

These  representations  recall  the  “Invandrartäta  förorten”  [“Immigrant-
dense suburb”] and produce stereotypes that lead to two kinds of emptiness. 
The first  emptiness  lies  within the very definition of the concept,  in that 
stereotypes don’t have the ability to explain. Instead their main purpose is to 
be read without actually being taken notice of. In stereotyping, the process of 
reproducing the fantasy of the Other is maintained. At the same time, and in 
this particular context of the Suburb as Other, the effect is that it formulates 
the nation as a homogenous conception. 

The second type of emptiness is to do with the narrative reductions of the 
suburban space. The red editing lines in the photo archives display the media 
focus over  the decades  and function as corrections  and concentrations  of 
vision and therefore as a practice of attention. All the “non important” ele-
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ments  are  sorted out  in order  to  introduce and emphasise  the  concept  of 
fantasy as a social reality in relation to the Other. 

With  examples of  press  images and how they have been reduced and 
edited in order to fit an already preconceived imagery, I point out that the 
fantasy actually directs the conception of what is real. This conclusion is of 
importance for the chapters that follow.

II
Experiences of Close Remoteness

In this chapter I talk to Maya, who lives with her daughter in the suburb of 
Gottsunda,  in  Uppsala.  We  are  looking  out  of  her  window  at  what  is 
supposedly the most crime exposed area in the suburb, Stenhammar Park. 
Pine covered slopes and a children’s playground were visible. The houses 
surrounding the park could be discerned through the leafy tops of the trees. 
Children walked along one of the footpaths, busily looking into each other’s 
bags of sweets. Just in front of the window was a rather big lawn. Two girls 
came running to fetch a forgotten football. Such suburban views always take 
me  by  surprise.  These  ordinary,  or  trivial,  scenes  of  what  is  happening 
outside a window in the reality of everyday life in the suburb catch my atten-
tion.  On  this  occasion  I  found  myself  waiting,  rather  intensively,  for 
something to happen. Even though things were happening in front of me, 
something  was  missing.  This  “waiting  for  something  to  happen”  feeling 
made  me curious.  It  made  me think  about  how different  happenings  are 
associated with different spaces, and if “nothing” occurs it is signal that the 
viewer lacks the ability to see. It is as if the viewer is blinded by his, or her, 
own way of looking at an event. This view of nothing, or emptiness, trigg-
ered my expectations, and in doing so also made me see my preconceived 
notions of this particular space. Even though Maya and her daughter liked 
living in  Gottsunda,  Maya was still  looking for  an apartment  somewhere 
else.  She  felt  a  critique  and  a  suspicion  towards  her  just  by  living  in 
Gottsunda. Looking out over Stenhammar Park was a haunting experience. 
Maya and  I  were  still  talking  about  the  neighbourhood  and  the  positive 
things she felt about the suburb when she suddenly told me that she didn’t 
want her daughter  to grow up in this suburb, and they’d have to leave. I 
thought that was a surprising statement. She felt that she had to leave this 
beautiful place even though they both enjoyed living there. The statement 
came out of the blue. On the basis of what she had told me earlier, I thought 
that there was no real reason for this impatient desire to move. When I asked 
her  about  that,  and why she felt  that  way,  she couldn’t  give me a direct 
answer. Maya did not agree with the dark images of the suburb, telling me 
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that these images were those of the mass media and didn’t represent reality. 
What was it really like to live there? Her eagerness to move away wasn’t 
related to her actual experiences, but to the mass media’s haunting images of 
crime, insecurity and bad reputation. Both Maya and I were haunted by an 
emptiness; something absent but yet still present. 

The  chapter  continues  with  a  scene  concerning  the  same  space. 
Stenhammar Park is now a white spot on a map displayed by a social worker 
in Gottsunda. The map showed the distribution of the levels of education in 
the area. Different shades of green represented the education levels in the 
area – the deeper the green, the higher the education level. A white spot in 
the centre of the map immediately attracted our attention. The white area 
became a haunted place. It was like an invisible magnetic field that captured 
all  our  attention.  Attempts to  talk about  something else  were impossible. 
Even though the uncertainties were great, or just because of that, the gossip 
started. We heard about drug addicts’ needles being found in the children’s 
sandpits – the same story that was told in the suburb of Rosengård (Malmö) 
a couple of days later when another social worker gave a similar “suburban 
talk”. Making maps and framing the suburb is an act of recognition. In the 
case of the empty or blind spots of Gottsunda, it was attention to the lack, or 
absence, of knowledge. An intense emptiness was materialised in the map’s 
white spot, as there was no expression or representation of people’s informal 
space.

In relation to these hauntings, I then go on to analyse the term of immi-
grant as represented in official texts. I do this in order to reveal that what 
hides in the term and haunts is the imagination of Swedishness. By talking 
about  the  Immigrant  as  Other,  and  keeping  the  Immigrant  apart  from 
Swedishness  and  the  nation,  the  reproduction  of  Otherness  is  embedded 
within the concept even though it is seldom spelled out.

III

The Messenger of Authenticity

In this chapter the discussion is based on the conception that the Other has 
been  evoked  to  perform  the  authentic  in  opposition  to  the  presupposed 
viewer.  The  media  has  created  a  discursive  space  where  the  stereotyped 
Immigrant is portrayed in a narrow narrative frame with the suburb as the 
point of departure. The person that is supposed to legitimise these narratives 
doesn’t have to be an actual immigrant; the main thing is that he or she is 
perceived as an Immigrant. The analysis shows that the Immigrant is given a 
space, represented as an imagined distance, and at the same time presents it 
as  authentic  to  the  public.  The authorised  representative  for  Otherness  is 
supposed to fit into the conception of the authentic. A contradiction occurs 
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when the media stages the Immigrant to perform Otherness as a stand-in for 
the authentic. In the colonial discourse there are certain ways of representing 
the subject,  and in that process of subjectivity it  is possible to uncover a 
repertoire of positions of power, resistance and dependence that construct the 
subject as either superior or subordinate. The notion of the authentic is inter-
woven with subordinate positions and performance in terms of the multi-
cultural. The individual discovers that she or he is supposed talk to the public 
through difference. 

In  this  theoretical  framework  the  chapter  continues  to  analyse  press 
material and narratives that shows both the immigrant-making process and 
the use of the suburb. From now on the examples are connected with specific 
people  and how they are  narrated in the  press.  To some degree they are 
described as wild, spontaneous and rebellious. The narrations are formations 
that evoke thoughts about ethnic- and social journeys. The Immigrant-made 
thus becomes an important tool in these portrayals  in that a messenger is 
created that is supposed to talk about life as a representative of  The New 
Sweden. When the mass mediated recognition is about a writer with a mig-
rant background, he or she is supposed to fill a gap, an empty space. But by 
neglecting  the  content  and  instead  writing  about  the  author’s  (Immi-
grant/Suburban) biography, the content will never be taken to account. Here 
the reviewer’s emptiness is supposed to be filled by the writer. For a moment 
the  media-made  immigrant  seems  to  be  filling  the  gap  of  the  critics’ 
stereotyped fantasies. But in the next moment the same room is opened for 
the next debutant who will also be put in this same fantasy-frame. This kind 
of recognition is shallow and misdirected because it  aims at  the person’s 
biography rather than the text that he or she has produced.

The chapter ends with an email interview with the journalist and writer 
Alexandra Pascalidou, where she reflects on her own media image which is 
connected to the suburb of Rinkeby and to her migrant background. This 
introduces  a  discussion  relating  to  the  conditions  of  recognitions  for  the 
immigrant-made  and  the  immigrant-making  of  the  representative  Other’s 
gender, ethnicity and class that coincide and form different types of under-
standing depending on the viewpoint portrayed. This theme also returns in 
the next chapter.

IV

Masks

Inspired by Spike Lees’ film,  Bamboozled, about a contemporary Minstrel 
Show, I was attracted to a theoretical  framework that uses the mask as a 
metaphor for the kind of situation in which this specific recognition of the 
Other could be understood. In the Minstrel Shows the performer acts out the 
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racial  stereotypes  of  Blacks.  The  actors’  faces  were  painted  black  even 
though in the late 19th century performers were mostly African Americans. 
The Minstrels  reflect  the White man’s fantasies about Blacks.  But  by re-
memorising these masks, the notion of the mask can be used as a critique 
against  the  media  and  their  demanding  and  encouraging  support  of  the 
individual to act out Otherness. In relation to this framework, the focus is on 
the importance and power of naming and addressing in the media. Here the 
purpose is  to make the speech and poses of  the immigrant  visible  in the 
media.  Using the minstrel  mask as an immigrant-making metaphor  of  re-
cognition makes it possible to analyse the imagery of the mediated persona, 
because the mask metaphor  points  to both a unique person and part  of a 
common semiotic racialised structure of the Other. The mask becomes an 
imposed  layer  between  the  media  and  the  individual  that  is  subject  to 
constant  negotiation.  At  the  same  time  the  mask  suggest  a  cover  and 
disguise; something I use in analysing the footballer Zlatan Ibrahimovic’s 
media-graphy.

 During the analysed period, until  summer  2005, Zlatan  played for the 
Italian football club of Juventus, and still is one of those highly recognised 
and celebrated individuals that are surrounded by a distinct fantasy-frame. In 
the  Swedish  mass  mediated  biographies  his  Immigrant  and  Suburban 
background constantly reappears. In 1999 he made his debut for Malmö FF 
(FC)  and,  together  with  his  team  mates,  took  the  team  back  to  highest 
division after a short spell in the lower realms. Ibrahimovic became known 
as the person who made it all  possible. The journalists made out that his 
brilliant footballing skills were a result of his suburban background. Just as 
place and the individual intermingle, Ibrahimovic’s ascribed characteristics 
were,  and  still  are,  to  be  understood in  relation  to  the  stereotype  of  the 
suburb and the Immigrant. Otherness performs in the name of the hero and 
saviour  when he scores  for  the  national  team. These representations thus 
involve  Otherings,  which  contain  the  encouragement  and  approval  of 
difference. Ibrahimovic has been in several disputes with journalists and has 
often criticised the way the media portrays him. The strategies he used in 
trying  to  come to  terms  with  the  journalists’  narratives  became a  major 
influence on the theoretical framework in this study. In chapter V, I analyse 
the imagery of  Zlatan in terms of the mimetic and the reflecting gaze (see 
below).

Just as Zlatan, in the media, is supposed to be making a journey from the 
suburb to the nation, the graffiti painter Martin Burgos is also depicted as a 
traveller that leaves the suburb for the city centre. During the period 2002–
2003, the media  showed their attention by portraying him in the midst of 
these two supposedly contradictory poles. In interviews he is called upon to 
reproduce the stereotypes of the “Invandrartäta förorten” [“Immigrant-dense 
suburb”]. At the same time, the limited space he is given is the one that gives 
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Burgos his value. Even though his art is a comment on society, his paintings 
are  rarely  discussed  at  all  in  the  media.  His  (social,  geographic,  ethnic) 
journey instead overshadows his art. The celebration of him leaves him with-
out  any  opportunity  of  speaking  outside  the  fantasy-frame that  has  been 
invented for him. Even though the media leaves both him and the reader with 
the notion that he now has a chance to speak and be listened to, Burgos soon 
discovers the restrictions of his public appearance.

V
Attention as a Gift – The Semiotics of Celebration

Representations that depict  the journey of the Other provide the audience 
with feelings of tolerance. It is as though the media has given the person an 
opportunity, a gift. When mass media attention is to be understood by the 
person receiving the attention as a gift, demands for the return of that gift 
soon become obvious. This return gift is about being authentic, which in this 
context  is  about  performing  the  stereotypes  of  the  Immigrant.  Using  the 
notion of synopticon, i.e. power through seduction, I analyse the relations of 
power within the field of recognition. Issues about subversive strategies are 
at stake here, because of the presumption that the depicted is addressed in an 
encouraging and praising manner. Now I make use of the concept of mime 
and the effects of a mimetic relation to media images in order to discuss how 
a mimetic relationship to stereotyped images can challenge the conditions of 
recognition.  Here I mean that the Other,  by evoking and encouraging the 
stereotyped speech of her/ himself enables the viewer to get a grip of the 
fantasy-frame invented for her or him.

This is deconstruction through reproducing and remaining mimetic to the 
imagery of oneself. Zlatan Ibrahimovic does that. Rather than abandoning 
those topics that the media representatives have invented for him, he simply 
reproduces already known statements and even suggests them to journalists. 
The reason for this could be that Ibrahimovic knows what to expect if he 
keeps the conversation connected to already known subjects. Reproducing 
the fantasy-frame will not surprise him with anything new. Instead, he seems 
to take charge of the stereotyped space that has been invented for him and in 
doing  so  reveals  the  emptiness  to  the  reader.  Mime  then  becomes  a 
subversive strategy, rather than a passive repetition or an attempt to hide. 
The mime becomes a double articulation.  The superior's  gaze follows the 
miming Other that it is trying to imitate. In the same mime, the subordinate 
can challenge and question the play or the act s/he has to perform by show-
ing the extension of the stereotype. On reading the articles about Zlatan, it is 
evident that the stereotyped media character of Zlatan is empty - a mimetic 
repetition of a media image. Article after article repeats the same theme and 
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contains nothing new. The questions are always the same – and so are the 
answers.  After  a  while,  the  reading  experience  becomes  comparable  to 
listening to the so-called broken record, stuck in a characteristic groove. The 
reading also becomes a haunting experience. By reflecting the emptiness of 
the  questions  back  to  the  journalists,  Ibrahimovic  offers  resistance  in  a 
mimetic and ironic way. The mime, or the mimetic, becomes a method that 
the subject can use to make the powerful emptiness visible. By performing 
as the Other, the mime reflects the emptiness back to those who invent the 
scene and create the fantasy-frames. One of the characteristic features of the 
mime is that it is silent. In the case of resistance, however, it speaks to the 
observer.  Ibrahimovic's  mime  shouts  the  conditions  for  the  attention 
bestowed on him out loud. 

Conclusion – Re-memories

The aim of the dissertation has been to analyse  and show how racialised 
conceptions  and  narratives  are  inscribed  in  the  immigrant-making  and 
subsequent images of the immigrant-made. I have used the notion of fantasy-
frame because of the condition of the oppressing mechanisms of racism. The 
media performs such racialisations by using un-seeing practices that make 
the oppressed perform Otherness in order to be seen and recognised. The 
fantasy-frame thus structures these situations. In order to get a grip of these 
representations and the reality of the racialised haunting as an effect of the 
neglecting  strategies  of  power,  the  fantasy-frame  invented  for  the  Other 
visualises the relations of power between the one who portrays and the one 
being portrayed. 

Although  the  analysed  material  has  mainly  revolved  around  the 
conception of the Other, attention has also been given to issues concerning 
the power of addressing. In other words, the making of the Other has been in 
focus.  Editing  techniques  in  images  and  texts  create  focus  and  specific 
attention.  The  media’s  preferential  right  of  interpretation  within  the 
narratives illustrates  the limited framework of the Other.  Instead of being 
able to act and communicate on equal terms, the immigrant-made has little 
more to do than act within the predetermined space ascribed to him or her. 
The subject is thus forced to act in a state of paralysis or stupidity. In that 
context, I have focused on articles that act out the stereotypes for the viewer, 
and even exaggerate them, so that the fantasy-frame of the viewer becomes 
visible.  The observer’s  gaze turns  around and instead meets  the observer 
(audience) with her/his own perception.

My aim has also been to demonstrate how representations take an active 
part in the social setting as hauntings that must be taken into consideration 
by those who are exposed to them. In the concluding chapter I outline the 

181



results of the (un)seeing practice of the Other in order to look at the effects 
of immigrant-making. The overall conclusion is that the immigrant-made is 
inside by being outside; being close by being distant and being authentic by 
illustrating fantasies. The latter of these illustrations is evident because the 
immigrant-made  does  not  have  access  to  fantasies;  instead  he  or  she  is 
invited  to  act  out  fantasies  as  something  real.  One example  of  this  is  in 
literature, where the writer and the fictitious figures in the book are seen as 
synonymous in the reviews. This is a discriminatory practice because of the 
inaccessibility for  the  writer  to  get  a  hold  of  fantasies.  In  every field  of 
vision  the  Other  is  under  the  influence  of  being  exposed  to  the  law  of 
exception. The immigrant-made is kept away from normality. The saying is 
that  there  are  no rules without  exceptions,  but  the opposite  expresses the 
process  that  I  have been trying  to convey:  there  is  no exception without 
rules. This act or process means that the media portrays the Immigrant as an 
exception  without  discussing  the  rules  (norms)  or  the  criteria  for  the 
representation. The concept of the nation or  Swedishness is reproduced by 
structuring the narratives in a shadow-like manner. 

When the  Other  is  made  into  something  exotic,  or  problematised and 
withdrawn from normality, the conditions for the Other’s existence becomes 
obvious. The presence of this emptiness is then portrayed through the avail-
able themes with which the media chooses to address the subject.
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