
Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier - ISV 

Campus Norrköping 
 
 

Turkar är inte skurkar! 
 – en studie av hur etnicitet samt 

integrationsrelaterade problem framställs i 
tidningen Gringo  

 

                           Carl Leo 

Projektarbete 10 poäng i årskurs 3 från Utbildningsprogrammet för Samhälls- och kulturanalys
 

ISRN: LiU-ISV/SKA-PR--07/16--SE 

 
 
 
 
 

Linköpings universitet, Campus Norrköping, 601 74 Norrköping 



 

 

 

Turkar är inte skurkar! 
– en studie av hur etnicitet samt integrationsrelaterade problem 

framställs i tidningen Gringo 
 

Carl Leo 
 
 
 
 

Handledare: Eva Bolander  
 
 
 
 

Projektarbete 10 poäng i årskurs 3 år 2007 
 

ISRN: LiU-ISV/SKA-PR—07/16--SE 
 
 
 
 
 
 

 
 

Inst i tut ionen för samhäl ls-  
och  vä l f ärdss tud ier  



 
 Institution, Avdelning 

Department, Division 
Institutionen för samhälls- och 
välfärdsstudier 
Samhälls- och kulturanalys 

Datum 
Date 
2007/05/23 
 
 
 

Språk 

Language 
 
__X__Svenska/Swedish 
 
____Engelska/English 

Rapporttyp 
Report category 
 
______AB-uppsats 
___X___C-uppsats 
______D-uppsats 
______Examensarbete 
______Licentiatavhandling 
______Övrig rapport 
 

ISRN 
LIU-ISV/SKA-PR-07/16—SE 
 
ISSN 
 
ISBN 
 
Handledare: Eva Bolander 

URL för elektronisk version 
http://www.ep.liu.se/exjobb/ituf/ 
 
Titel  

 
Turkar är inte skurkar! – en studie av hur etnicitet samt integrationsrelaterade problem framställs i tidningen Gringo 
 
 
 
 
Sammanfattning 

 
Denna uppsats ämnar att studera den integrationskritiska tidningen Gringos syn på etnicitet samt 
integrationsrelaterade problem. Centralt för uppsatsen är problematiken kring hur begreppen svensk och invandrare 
byggs upp och ges betydelse i tidningen samt hur detta kan kopplas till dess syn på integration. Sammanlagt studeras 
30 upplagor av tidningen mellan åren 2004 fram till 2007. Studien har avklarats med hjälp av diskursanalys som 
metod. 
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Inledning 
En av de största utmaningarna som vi ställs/kommer att ställas inför i dagens svenska samhälle är 

integrationen mellan infödda och nysvenskar. Oupphörligen gör sig diskussionerna om detta 

ämne påmint i form av insändare till tidningar, ivriga debatter vid köksbord och i tv-soffor. 

Argumentationerna går ofta isär och kan röra sig i allt ifrån om att vi ska införa muslimska 

helgdagar i skolor till om polisen ska få bära religiösa huvudbonader såsom turban och slöja. En 

av de arenor där detta ämne ofta argumenteras är inom media, däribland tidningen Gringo, vilken 

är ett av de största och mest inflytelserika integrationskritiska magasin som finns tillgängliga idag. 

Tidningen ska enligt chefsredaktören Zanyar Adamis egen utsago stå som en motvikt till den 

ensidiga och missvisande bild av miljonprogramsvenskarna som det innestående mediala 

etablissemanget för fram.1 Flera ansedda forskare och politiker såsom Masoud Kamali, Göran 

Persson och Mona Sahlin har genom årens lopp deltagit i reportage och skrivit insändare till 

tidningen. Jag har som utgångspunkt för studien valt att använda mig av denna tidning, detta dels 

på grund av dess allbekanta rykte samt på grund av att den når ut till många människor. Det som 

jag är intresserad av att studera är hur dess diskurser angående etnicitet ter sig och vilka 

kopplingar som kan härledas från dessa till tidningens syn på det integrationspolitiska läget. 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att försöka få fram en bild av hur tidningen Gringo framställer 

etnicitet samt intigrationsrelaterade problem i dagens svenska samhälle. Centralt för uppsatsen är 

problematiken kring hur etnicitet skapas och ges betydelse i det empiriska materialet. Det vill säga 

hur begreppen invandrare och svensk i dagens samhälle byggs upp och används i tidningen. 

Vidare vill jag studera hur tidningen ställer sig till integrationen och om detta kan kopplas till 

deras syn på etnicitet. Syftet ska uppnås genom att analysera den empiriska textmassan med hjälp 

av diskursanalys som metod. 

Aktuella frågeställningar blir följande: 

• Vad innebär det att vara svensk/invandrare enligt Gringo och hurudant skall en sådan 
agera? 

• Vilka föreställningar förs fram i reportagen om invandrare/svenskar? 
• Vilka föreställningar om integration och samhällsklimat framförs i tidningen och hur kan 

detta kopplas till deras syn på begreppen invandrare/svenskar? 
 

                                                 
1 Zanyar Adami, ”Brev till Sverige”, I Gringo, Nr 1, 2004, s.2  



 2

Disposition 
I delen som jag har presenterat ovan återfinns en beskrivning av problemområdet samt de 

frågeställningar som är aktuella i denna studie. Härefter kommer jag att redogöra för det 

empiriska material som jag ämnar använda mig av till denna studie. Vidare kommer jag även att 

åberopa de etiska ståndpunkter som jag har förhålligt mig till under studien. Innan analysen 

kommer jag även att presentera de teorier/metod som jag funnit lämpliga att använda mig av. 

Hela säcken knyts ihop på slutet med en avslutade diskussion där jag redogör för samt diskuterar 

kring kontentan av det som under arbetets gång har skildrats. 

 

Tidningens utformning 
Gringo distribueras var fjärde vecka samtidigt med gratistidningen Metro genom ett samarbete 

dem emellan. Jag kommer till min studie att använda mig av samtliga magasin som är publicerade 

sedan starten augusti 2004 fram till januari 2007, vilket innebär trettio stycken. I den officiella 

informationen på Gringos hemsida säjs det att deras tidning i och med samarbetet med Metro når 

ut till över en miljon läsare.2 Målgruppen påstås vara ung och urban, hälften av svensk etnisk 

bakgrund och hälften av utländsk etnisk bakgrund. I enlighet med tidningens egen statistik så har 

man något fler andel kvinnor som läsare och snittåldern ligger mellan femton och trettiofem år.3 

Tidningen är utformad på mellan fyra och åtta sidor. På framsidorna syns ofta färgstarka 

personligheter med rötter i andra länder alternativt personer med svenskt etniskt ursprung som 

man anser relevanta i fråga om integration. Inuti finns en rad annonser, oftast är dessa utformade 

som reklam till ungdomar i form av resor, konserter, klädmärken etc. Det är i dessa annonser 

som tidningen har sin primära inkomstkälla. Jag har dock valt att fokusera den större delen av 

denna studie på att analysera reportagen/artiklarna och bortser därför från reklamsektionerna.  

 

Reportagen och artiklarnas utformning 
Efter en genomgång av samtliga utgåvor av tidningen Gringo finner jag att reportagen/artiklarna 

i den är fyllda av en mångsidighet i fråga om beröringspunkter. Huvudsakligen förs det dock fram 

många olika åsikter, råd samt förslag kring hur ämnen som rasism, integration och etnicitet ska 

stävjas/förstås. Vad som är synonymt för samtliga texter är att de på ett eller annat sätt ska bidra 

till att förändra den rådande diskursen kring miljonprogramsvensken. Med andra ord motverka 

                                                 
2 http://www.gringo.se/prislista_gringo_2006.pdf / 07.01.23 - kl. 16.12 
3 http://www.gringo.se/prislista_gringo_2006.pdf / 07.01.23 - kl. 16.12  
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det utanförskap som råder tack vare medias exotifiering och fördomsfullhet mot denna grupp. 

Tidningen använder sig stundtals av humor vid konstruerandet av texterna, detta skiftar dock 

beroende på kontexten i vilket reportaget/artikeln är skrivet. En explicit indelning blottar sig 

också ganska omgående i empirin där etniska svenskar får stå under gruppen ”svennar” på den 

ena sidan och invandrare under gruppen ”blattar” på den andra. Tidningen försöker inte dölja 

denna uppdelning utan kommenterar det så här i förordet till den 13 upplagan;  

 

”Förstår-sig-påarna är ofta snabba med att slänga fram den vanligaste kritiken mot 
Gringo: Att vi befäster uppdelningen mellan blattar och svennar genom att skriva om 
den. Hur kan vi befästa en uppdelning som redan är cementerade i folks medvetande? 
Hur blir vi av med ett problem om vi aldrig erkänner det? Alternativet är att sticka 
huvudet i sanden och inte låsas om den svartvita sanningen. Att påstå att alla är 
individer när verkligheten indelar oss i grupperingar vi inte själva väljer. I femtio år har 
etablissemanget delat upp oss. Folkhemsfabriken har på löpande band stämplat våra 
pannor med: Svensk eller invandrare. Gringo är en motreaktion”.4   

 

Genom att ironisera och förstärka fördomar kring dessa grupperingar tror sig då tidningen ha 

möjlighet att visa på det paradoxala i det. Vidare har man inte som mål att osynliggöra kulturella 

skillnader mellan dessa grupper utan strävar efter att gestalta dessa som positiva och 

framåtskridande komponenter vilket på sikt kommer att gynna samhället.  

 

Etiska reflektioner  
Jag vill poängtera att jag i min studie inte har som målsättning att peka ut eller sätta dit någon 

enskild individ/organisation. Syftet är att med hjälp av diskursteori som metod redogöra för och 

undersöka hur tidningen Gringo ställer sig till/framställer etnicitet och integrationsrelaterade 

problem. Någonting som jag har haft i bakhuvudet under hela detta projekt är att jag ska inta en 

viss försiktighet i val av formuleringar angående både etnicitet och integration. Detta eftersom 

dessa ämnen i dagens läge är så pass laddade som de är vilket kan leda till att många personer vid 

fel ordval kan känna sig kränkta eller tar illa vid sig. Jag vill dock påpeka att detta på intet sätt har 

påverkat resultatet utan allt det väsentliga som jag har kommit fram till redovisas i analysen och 

slutdiskussionen. Ytterligare ett etiskt dilemma som kan vara av vikt att nämna är problematiken i 

att peka ut invandrare/svenskar som en kollektiv en grupp. Genom att föra fram och använda sig 

av gruppdefinitioner kan klassificeringar och schabloniserande förställningar förstärkas och ett 

grupptänkande underblåsas snarare än hämmas. Jag anser det dock relevant att lyfta fram dessa 

                                                 
4 Zanyar Adami, ”Svenskheten finns i förorten”, I Gringo, Nr 13, 2005, s.2 
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klassificeringar som ändå finns i dagens samhälle för att belysa problematiken i det ämne som jag 

har valt att analysera. Vidare skulle det vara omöjligt för mig att utföra en analys av hur tidningen 

Gringo förhåller sig till dessa begrepp om jag själv inte kunde framföra och förhålla mig till dessa 

klassificeringar. Värt att nämna är också att min förkunskap kring tidningens innehåll var relativt 

begränsat innan studiens början då jag på min höjd hade läst två till tre upplagor av den utan att 

ta någon större notis om det. Jag hade dock via massmedia följt olika debatter som berörde 

tidningen. I den mån det går har jag också försökt att analysera det empiriska materialet 

opåverkad från tidigare kännedom av den.  Naturligtvis går det dock inte att vara helt opåverkad. 

På ett eller annat sätt positionerar sig alltid forskaren i förhållande till undersökningsmaterialet, 

vilket kommer att påverka resultatet. Forskaren Edward Said påpekar detta också och menar att 

forskaren aldrig kan vara isolerad från livets verkliga förhållanden, medvetet eller omedvetet har 

alla anknytningar till olika grupper vilket involverar på dennes forskningsresultat.5 De resultat 

som jag kommit fram till ska heller inte betraktas som absoluta sanningar utan snarare som en 

möjlig tolkning av detta empiriska material.  

 

Metodologiskt förhållningssätt  

Då min studie har som utgångspunkt att analysera texter har jag kommit fram till att textanalys är 

den mest lämpade metoden för detta ändamål. Den textanalytiska metoden som valdes vart 

således Diskursanalys med utgångspunkt ur Marianne Winter Jørgensen och Louise Phillips 

tolkningar av denna. Winter Jørgensen och Phillips menar att man inom diskursanalysen kan 

använda sig av tre olika angreppssätt som bas för sitt arbete. Jag har valt att använda mig av 

diskursteori. Nedan kommer jag att beskriva mera ingående för hur studien har influerats av 

denna metod. 

 

Diskursanalys 
Diskursanalys lämpar sig bra att använda som metod därför att den kan synliggöra sådant vilket 

uppfattas som självklarheter av skribenterna till den berörda empirin samt för att lyfta upp 

mediala verklighetsdefinitioner uttryckta i bild/text. Åtanken bakom detta beslut ligger i att jag på 

djupet ska kunna analysera textmaterialet i fråga och synliggöra dess bakomliggande orsaker. Med 

andra ord undersöka hur/varför tidningen i fråga framför och komponerar sina artiklar som de 

                                                 
5 Edward Said, Orientalism, (London, 2003) s.74 
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gör. Jag ämnar inte följa denna metod slaviskt utan har den mera som utgångspunkt och 

influenskälla.  

   Det råder delade meningar om vad som innefattas i begreppen diskurs och diskursanalys. Jag 

kommer dock att använda mig av Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips tolkningar av 

diskursanalys. I deras bok Diskursanalys – som teori och metod skriver de att det finns tre angreppssätt 

att använda sig av i denna metod – diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi, vilket 

jag senare kommer att återkomma till. Alla tre av dessa angreppssätten vilar på en 

socialkonstruktionistisk grund.6 Winter Jørgensen och Phillips hänvisar till Vivian Burr som i sin 

bok Social Constuktionism ställer upp fyra punkter att förhålla sig till i detta synsätt.7 Dessa fyra 

punkter anses som grundläggande generella filosofiska antaganden i diskursanalysen. Den första 

punken innebär att man intar en kritisk inställning till självklar kunskap. Vår kunskap om världen 

kan med andra ord inte omedelbart betraktas som en objektiv sanning. Den kunskap vi har och 

våra världsbilder är enligt denna premiss en produkt av våra sätt att kategorisera världen. Den 

andra punkten handlar om historisk och kulturell specificitet. Omedvetet är alltid vår kunskap 

och syn på världen kulturellt och historiskt präglade. Den tredje punkten handlar om samband 

mellan kunskap och sociala processer. Vår kunskap frambringas enligt denna i social interaktion, 

där man bygger upp gemensamma sanningar och kämpar om vad som är sant och falskt. Den 

sista punkten handlar om samband mellan kunskap och sociala handlingar. I en bestämd 

världsbild blir några former av handlingar konstruerade som naturliga och andra som otänkbara. 

Olika sociala världsbilder leder således till olika sociala handlingar, och den sociala 

konstruktionen av kunskap och sanning får därmed konkreta sociala konsekvenser.8 Kortfattat 

kan man säga att diskursanalys går ut på att genomskåda och föra fram de olika processer som 

kämpar om att ge tecken deras betydelser, vilket leder till att dessa blir så självklara att de 

förefaller vara naturliga och förgivettagna.  

 

Diskursteori  

 Jag ämnar i denna studie att använda mig av diskursteori som metodologiskt angreppssätt. 

Teorin grundades av Ernesto Laclau och Chantal Mouffe i och med deras verk Hegemony and 

socialist strategy, menar Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips i sin bok Diskursanalys - 

som teori och metod. Den allomfattande tanken inom diskursteorin är att sociala fenomen aldrig är 

                                                 
6 Marianne Winter Jørgensen och Louise Phillips, Diskursanalys - som teori och metod, (Lund, 2000) s.11 
7 Ibid. s.11 
8 Ibid. s.11-12 
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färdiga eller kompletta. 9 Med andra ord så förändras betydelsen av begrepp kontinuerligt i och 

med att diskursernas värde aldrig blir kompletta. Att tala ur en tysk diskurs 1939 har alltså inte 

samma mening som att tala ur en tysk diskurs 2007 då begreppet tysk förändrats och tillskrivits 

andra egenskaper genom åren.  

   Diskursteorin använder sig av ett antal begrepp för att beskriva olika diskurser och deras olika 

betydelsebildande praktiker. Begreppet moment används för att peka ut ett teckens bestämda 

position och betydelse i en viss diskurs. Begreppet element däremot visar på samma teckens 

flytande mening och innebörd i förhållande till andra diskurser. Alla tecken i ett språk får sin 

betydelse genom at skilja sig från varandra. Det finns dock tecken som är mer privilegierade än 

andra tecken, dessa kallas för nodalpunkter. Nodalpunkter är tecken inom diskursen, kring vilka 

andra tecken ordnas. Samma tecken som i en specifik diskurs kan kallas nodalpunkt, kan även 

kallas för flytande signifikant, när det sätts i relation till andra diskurser som definierar begreppet 

annorlunda. Exempelvis så har begreppet tysk en helt annan innebörd i en tysk diskurs gentemot 

exempelvis begreppet brasilianare en brasiliansk diskurs. Laclau och Mouffe framställer således 

diskurser som en ständig kamp om betydelsebildande.10 Denna kamp mellan olika diskurser som 

försöker definiera samma element på olika sätt är ett centralt perspektiv i diskursteorin och kallas 

för antagonism. När en diskurs lyckas definiera ut en annan diskurs och på så sätt artikulerar 

konfliktens element som moment i sin egen diskurs, då har diskursen uppnått hegemoni. 

Hegemonin kan dock brytas, ifall en annan diskurs lyckas ifrågasätta den och underminera dess 

auktoritet, denna nedbrytning av hegemonin kallas dekonstruktion.11   

   Rent konkret anser jag att detta angreppssätt passar sig utmärkt till min studie då jag är 

intresserad av att se hur tidningen konstruerar och framhärdar begrepp såsom svensk/invandrare. 

Under analysen har jag sökt efter återkommande begrepp och försökt identifiera de olika 

diskurser vilka skribenterna rör sig mellan. Detta har i sin tur hjälpt mig att konkretisera 

innehållet i texten och öppna det för förklaring med diskursteoretiska termer. Med andra ord har 

metoden gjort det enklare för mig att sätta in texten och dess innebörd i de teoretiska 

sammanhang som jag funnit är relevanta. 

 

                                                 
9 Ibid. s.35  
10 Marianne Winter Jørgensen och Louise Phillips, Diskursanalys - som teori och metod, (Lund, 2000) s.35  
11 Ibid. s.53 ff. 
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Teoretisk referensram 
Nedan kommer jag att redogöra för olika teorier och teoretiker som jag funnit lämpliga att 

använda mig av i analyserandet av mitt empiriska material. Jag har valt att dela upp dessa i tre 

olika teman för att läsaren ska få en mer lättöverskådlig och organiserad utgångspunkt att förhålla 

sig till. Temana är; socialkonstruktivism, etnicitet och journalistik. Vid analysen kommer jag att 

fördjupa mig i och mera noggrant precisera de olika teoriernas relevans för förståelsen av studien. 

 

Socialkonstruktivism  
En av förutsättningarna för att kunna utföra en diskursanalys korrekt på mitt empiriska material 

är som jag tidigare nämnde att man intar ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt. Detta 

innebär i mitt fall att jag utgår från att alla handlingar och symboler är skapade i socialt samspel. 

Enligt detta synsätt existerar exempelvis bara nationalitet och genus i fantasin då dessa 

egenskaper är konstruktioner och kunskaper av vad andra har lärt oss att göra. Denna anti-

essentialistiska syn innebär kort sagt att människor inte bär på någon inneboende/medfött väsen 

och att deras världsbilder/identiteter ständigt förändras, Vilket innebär att deras livssituation 

skulle kunna vara annorlunda under andra sociala omständigheter.12 Det konstruktivistiska 

tankesättet både präglar och vidgar min förståelse för hur begreppen etnicitet och integration 

byggs upp och kopplas till varandra i empirin. Vidare är de teoretiker jag använder mig av under 

temat etnicitet samtliga tätt kopplade till socialkonstruktivismen.  

 

Etnicitet 
Jag valt att använda mig av teorier om etnicitet eftersom dessa kan hjälpa till att förklara och 

analysera varför tidningen i fråga framställer etniska svenskar/invandrare som de gör. Nedan 

kommer en kort redogörelse av begreppet att utföras, därefter följer en presentation av de 

teoretiker som jag funnit relevanta till studien.  

   Etnicitet är ett problematiskt begrepp som kan tolkas på en skala från primordialism, det vill 

säga biologisk tillhörighet, till fullständig konstruktivism. Efter andra världskriget har dock den 

primordialistiska tolkningen fått allt färre anhängare. Om man ska gå efter nationalencyklopedins 

definition av begreppet etnicitet betyder det kulturella värden och normer som ger identifikation 

till en speciellt utvald grupp samt känslan av tillhörighet vilket skiljer sig från andra grupper.13 

                                                 
12 Marianne Winter Jørgensen och Louise Phillips, Diskursanalys - som teori och metod, (Lund, 2000) s.11 
13 www.ne.se sökord: etnicitet / 07.01.28 – kl. 12.52 

http://www.ne.se/
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Kulturella skiljaktigheter är roten till att begreppet etnicitet existerar. Kulturella skiljaktigheter 

som ter sig i form av vilken religion man brukar, vilken mat man äter osv. För att kulturella 

skiljaktigheter mellan olika grupper ska kunna uppstå krävs att dessa har en relation till varandra, 

vilket leder till att föreställningar och klassificeringar om hur den andra gruppen beter sig 

uppstår.14 I likhet med kulturbegreppet definieras etnicitet i egenskap av ett socialt fenomen som 

kan förändras över tid och vid olika sociala sammanhang.15 Grundläggande synsätt för vad som 

kännetecknar begreppet etnicitet är en vi och dem mentalitet.  

   En viktig funktion för att rasistiska och nationalistiska tankegångar ska kunna få fäste är enligt 

den engelske sociologen Benedict Andersson att det finns en imaginär gemenskap. Den 

omedelbara gemenskapen existerar bara i familjens hägn, där alla springer på varandra dagligen. 

Den imaginära gemenskapen å sin sida bygger inte på kontakt utan på inbillningskraft. 

Medlemmarna i den imaginära gemenskapen föreställer sig att det finns andra som delar deras 

intressen, aktar samma värden som de och lever under liknande omständigheter. Den föreställda 

gemenskapen kan också uppstå genom att en motståndare behandlar en grupp som ett kollektiv. 

I tider av politiska omvälvningar förenas folket av sin gemensamme fiende.16 Precis som 

Andersson beskriver i sin bok Imagined communities så har vi idag fler tydliga uppdelningar i 

skolor/arbetsplatser och bostadsområden där folk lever i föreställda gemenskaper med personer 

av samma etniska ursprung. Jag kommer att använda mig av dennes teorier främst för att granska 

ifall begreppet etnicitet i artiklarna framställs som någonting statiskt och oföränderligt och om 

man intar ett klassisk de och vi tänkande. 

   En annan sociolog vars teorier jag kommer att använda mig av är Anthony Giddens och 

främst då hans teorier om minoritetsgrupper och diskriminering. Alla kan statistiskt inordnas i 

minoriteter, exempelvis folk som tränar på gym, är snickare eller elallergiker, men Giddens menar 

att dessa inte utgör minoriteter i sociologisk bemärkelse. De som enligt Giddens kan inräkna sig 

till minoriteter är grupper som är socialt missgynnade. Detta sociala missgynnande är ett resultat 

av systematisk diskriminering från framförallt personer av majoritetsgrupper.17 Vidare menar 

Giddens att diskriminering generellt sätt bygger på, men inte alltid är sammankopplat med 

fördomar.18 Ett exempel på det ovanstående kan vara när en vit familj väljer att inte bosätta sig i 

ett svart område. Familjens beslut behöver då inte bottna i fördomar utan att de oroar sig för att 

husets värde exempelvis ska komma att förändras i negativ bemärkelse etc. Dessa 

                                                 
14 Thomas Hyland Eriksen, Etnicitet och nationalism, (Falun, 1998) s.20 ff.  
15 Ingvar Svanberg & Mattias Tydén, Tusen år av invandring – en svensk kulturhistoria, (Danmark, 2005) s.13 
16 Benedict Andersson, Imagined Communities : reflections of an orgin and spread of nationalism, (London, 2005) s.163 ff. 
17 Anthony Giddens, Sociologi, (Lund, 2002) s.251 
18 Ibid. s.251 
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socialisationsteorier som rör minoritetsgrupper och diskriminering har jag tänkt använda mig av 

vid analyserandet kring hur tidningen ställer sig till integration och diskriminering.  

   Aleksandra Åhlund, professor vid Linköpings Universitet, menar att etnicitet fram till idag har 

haft samma betydelse som när det uppstod under antikens Grekland. Betydelsen gäller att det är 

människor som är kulturellt främmande, grupper med minoritetsstatus, människor av lägre klass 

eller migranter som är etniska.19 Etnicitet uppstår således också i situationer där kulturella 

skillnader har en betydelse. Etniska relationer är både föränderliga och påverkbara, alltså kan en 

människa inta olika identiteter beroende på dess situation.20 Åhlunds resonemang kring etnicitet 

finner jag intressant att använda mig av vid analyserandet kring hur Gringo framställer grupperna 

svenskar och invandrare det vill säga ifall de utgår från att dessa har en statisk eller föränderlig 

identitet. 

      

Journalistik 
När man utför en studie kring hur en tidning tar ståndpunkt till olika företeelser är det viktigt att 

man förfogar över en viss insikt i hur den arbetar. Det vill säga en insikt som hjälper till att 

särskilja till vem/varför/i vilket syfte och hur artiklarna i fråga är komponerade. Nedan kommer 

jag kort att redogöra för hur tidningen Gringo är beskaffad och förhåller sig till sitt journalistiska 

ämbete innan jag redogör för lämpliga teorier/teoretiker som kan bli användbara för att analysera 

detta.  

   En primär utgångspunkt som man bör ha i åtanke när man läser tidningen Gringo är att dess 

reportage är utformade för att sälja/väcka uppmärksamhet. Till skillnad gentemot exempelvis 

publicservice nyheter drivs tidningen i ett ekonomiskt syfte. Med andra ord om fler personer läser 

tidningen Gringo blir det attraktivare/dyrare att annonsera i den och skribenterna tjänar mera 

pengar. Tack vare samarbetet med Metro så har Gringo också skaffat sig en bred 

publik/läsarskara då deras tidning når ut till över en miljon läsare var fjärde vecka. Premisserna 

för att detta samarbete ska fortlöpa är således att Gringo ska tillföra tidningen Metro flera läsare.  

Detta samarbete betyder att man oavsiktligen kan nå ut till individer som man vanligtvis inte 

skulle nå. I skenet av detta gyllene läge tror jag också att man i hög grad försöker skapa 

reportagen/bilderna så att de ska beröra en så omfångsrik population som är möjligt. Vilket inte 

minst kan skådas på omslagen till tidningen/bilagorna då dessa innehåller postrar på individer av 

skiftande kön och nationalitet. Dess profilering samt spridning i tunnelbanor/förorter kring 
                                                 
19 Aleksandra Åhlund, ”Etnicitetens mångfald och mångfaldens etniciteter”, I Etnicitetens gränser och mångfald, (red.) 
Erik Ohlsson (Linköping, 1999) s.29 
20 Ibid. s.43 
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storstäder tyder dock på att man i första hand syftar till att tillföra samarbetstidningen Metro 

läsare med utländsk bakgrund. Svensk nyhetsmedia kritiseras ofta i tidningen för hur de 

framställer etnicitet/förortsrelaterade konflikter. Redaktören Zanyar Adami nämner exempelvis i 

en artikel att han anser att den nyhetsjournalistik som finns tillgänglig i Sverige angående 

miljonprogramsvensken är missvisande.21 Problematiken i detta grundar sig dock i att 

nyhetsjournalister till skillnad från undersökande journalister, som i tidningen Gringos fall, 

producerar nyheterna snabbt och rutinmässigt. Ylva Brune belyser i sin bok Stereotyper i förvandling 

detta; 

 

Det går snabbt att framställa och ska gå ännu snabbare att konsumera. Det innebär att 
den journalistiska arbetsprocessen är starkt rutiniserad och att nyhetstexter ofta är 
tillskurna efter schabloner.22  

 

Med andra ord kan Zanyar Adami i sina reportage till skillnad från de journalister som 

kontinuerligt producerar nyheter mera detaljmässigt gå in på mikronivå och bakomliggande 

orsaker till händelser. Vidare menar Brune att media har stor makt på grund av det genomslag för 

gemensamma definitioner som de skapar och att de på så sätt kan rangordna de olika diskurserna 

i samhället.23 Nyhetsberättande ska således betraktas likt en skapande handling vilket snarare 

konstituerar olika händelser som gemensamma sociala fenomen, än speglar en verkligheten.24 

Media har med andra ord fritt utrymme att forma/skapa en verklighet utifrån sina egna 

tolkningar. 

 

Analys av empiriskt material 
Nedan kommer jag att redogöra för min analys. Här framhävs och diskuteras aktuella diskurser 

vilket har anträffats i mitt empiriska material. Jag kommer även att redovisa vad för påverkan 

dessa diskurser har i utformandet av tidningens ståndpunkter rörande integration samt etnicitets 

relaterade problem. I enighet med diskursteori som metod påvisas även för läsaren hur vissa av 

tidningens utsagor av begreppen integration/etnicitet blir förgivettagna och accepterade som 

självklarheter. Sammanlagt kommer tre olika diskurser att analyseras, vilka jag har funnit utgör 

                                                 
21 Zanyar Adami, ”Brev till Sverige”, I Gringo, Nr 1, 2004, s.2  
22 Ylva Brune, Stereotyper i förvandling : svensk nyhetsjournalistik om invandrare och flyktingar, (Stockholm, 2000) s.7 
23 Ylva Brune, Nyheter från gränsen, Tre studier i journalistik om ”invandrare”, flyktingar och rasistiskt våld, (Göteborgs, 2004) 
s. 23  
24 Ibid. s.25 
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grunden av empirin. En diskurs som berör invandrare, en som berör svenskhet och en som 

handlar om undantagsfall vilket ska ses som en fingervisning för hur dessa grupper bör bete sig. 

Varje diskurs innehåller flera olika förgreningar/teman vilket jag också har valt att dela upp dem i. 

I viss mån går dessa teman ihop och överlappar varandra vilket gör att det kan vara svårt att 

särskilja dem fullständigt. Nodalpunkter till texterna blir begreppen invandrare, invandrarförort, 

svensk, finförort, rasism samt undantagsfall. Huvudsakligen koncentrerar jag mig på att 

undersöka vilka ord, fraser, begrepp som kopplas ihop med dessa nodalpunkter. 

 

Blatte diskursen 
En central del av artiklarna/reportage som återfinns i tidningen belyser livssituationer/fördomar 

vilket finns kring individer med invandrarbakgrund samt invandrartäta förorter. I den här 

diskursen får läsaren lära känna och sätta sig in i förorten samt invandrarnas situationer vilket ska 

generera en verklighetsbild av hur de ”egentligen” fungerar/har det ställt. Oftast sker detta 

genom reportage där personer med koppling till förorter samt personer med invandrarbakgrund 

själva får komma till tals, parallellt med ironiska artiklar där man förlöjligar fördomarna som finns 

kring dessa. Jag har valt att dela in diskursen under tre teman, Så fungerar vi, Så diskrimineras vi 

och Så fungerar våran förort. Uppskattningsvis så hamnar hälften av alla reportage/artiklar i 

tidningen under denna diskurs.  

 

Så fungerar vi 
Under det här temat har jag valt att lägga de artiklar och reportage som syftar till att motverka 

exotifiering och fördomar kring gruppen invandrare. Tillvägagångssättet är enkelt, man låter 

personer med utländskt ursprung få berätta om sig själv i reportage/artiklar, ofta på en hel sida i 

tidningen vilket ska forma bilden av hur dessa är. Det finns en riklig variation av personligheter i 

reportagen, allt ifrån den somaliska kvinnan med heltäckande skynke till de samiska flickorna som 

har flyttat till Stockholm. Premisserna för att de ska få vara med är att de på ett eller annat sätt 

innehar en annorlunda bakgrund som kan förknippas med fördomar eller exotifiering. Gringo har 

inte gjort någon åtskillnad mellan fallen utan presenterar dem alla i en löpande serie. Man kan 

dock urskilja tydliga differenser i hur tidningen väljer att gestalta dessa individer vilket jag senare 

kommer att visa på.  

   Det första reportaget som jag observerar handlar om raptrion Caine från Rosengård. På bilden 

till reportaget återfinns de tre killarna stoltserade med hakorna lätt bakåtlutade i klassiska 

hiphopparkläder vilket utstrålar både macho attityd och kaxighet. Men tvärtemot vad alla 
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fördomar skvallrar om illustrerar reportaget trion som både ödmjuk och hårt arbetande. Följande 

yttranden kommer exempelvis fram;  

 

”Under året i studion har vi förlorat såväl vänner som besparingar. Efter att ha betalat 
alla räkningar har de haft mindre än 200 kronor kvar att leva på. Under en period 
tappade Saman hår på grund av näringsbrist. Vi har snott skruvar, plywood, planscher, 
skruvmejsel. Allt du ser här inne har vi tagit med oss hemifrån eller snott. Men allt vi 
har snott har varit för musiken skull och vi har aldrig tagit från behövande, säger 
Amin.”25  

 

Tidningen väljer att fokusera substansen av innehållet på att killarna jobbar väldigt hårt och 

använder sig av ärliga medel. Om man har tagit någonting så är det för musiken skull. Ord som 

kamratskap, sammanhållning, ärlighet, hårt arbetande återkommer och framhålls flera gånger i 

texten. Vidare i reportaget står det så här;  

 

”Pontius vrider upp volymen och från högtalarna ljuder ”Between two worlds” som 
handlar om hur de är fast mellan två världar och inte hör hemma i någon av dem. - 
När vi åker tillbaka till ursprungslandet betraktas vi som svenssons och här betraktas 
vi som svartskallar säger Armin. -Det här är inte bara musik, det är större än så. Vi vill 
inte bara säga att vi är heta rappare. Det här är på riktigt vi vill skapa samhällsdebatt, 
säger Saman innan vi skiljs åt.”26

 

Ynglingarna påpekar här själva att de ofta har fått stå som offer för fördomar. Med musiken vill 

de hjälpa andra som befinner sig i deras situation. Tidigare i texten framkommer det dock att 

rapparna använder sig av grova texter för att få ut sitt budskap, detta faktum väljer dock Gringo 

att inte lägga någon större vikt vid. Med motiveringen att de bestämde sig för att gå sin egen väg 

fortsätter glatt Armin att lovorda sin musik. Hiphoppen framställs i hela reportaget som 

någonting positivt och utvecklande.  

   I ett snarlikt reportage skildrar författaren Meryem Can de två somaliska kompisarna Saida 

Hirsi och Ahmed Mohamed. På postern till reportaget syns Saida iförd ett svart skynke vilket 

bara lämnar en öppning för ansiktet synligt. I kontrast till de vanföreställningar som kan tänkas 

finnas angående denna grupp så visar reportaget här på en annan verklighet. Så här skriver 

författaren i början av reportaget;  

 

                                                 
25 Zanyar Adami, ”Svält, svett och hip hop”, I Gringo, Nr 5, 2004, s.4-5 
26 Ibid. s.4-5 
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”Somalier är tidsoptimister. Saida Hirsi är när en timme försenad till intervjun, men 
när hon släntrar in med bredaste leendet på läpparna smittar hon fort av sig. – Som du 
ser, tidsoptimister! Tid å andra sidan är väldigt viktig för dom som man traditionellt 
ser som svenskar, säger hon och skrattar”27  

 

Hela reportaget igenom får man intrycket att Saida är både en glad och frispråkig kvinna. Detta 

då i kontrast från illustrationen av att den muslimska kvinnan skulle vara förtryck och undergiven. 

I både dessa fall där personerna passar in i facken för de klassiska schablonerna väljer 

skribenterna att fokusera en stor del av reportaget på miljön runtomkring samt olika 

ansiktsutryck, rörelser och så vidare. Båda fallen anser jag också faller innanför tidningens policy 

att arbeta emot diskriminering.  

   Ett annat fall som jag påträffar rör sig om två syskon vars förfäder immigrerade till Sverige från 

Turkiet. På postern till omslaget kan man se att de båda syskonen fortfarande har kvar drag från 

Mellanöstern i utseendet så som svarta ögon och hår. I reportaget försöker de båda att redogöra 

varför fördomar mot deras förfäder uppkom när de emigrerade till Sverige. Så här resonerar de; 

 

”Turkaffär, turkmusche, turknötter, turkjävel. Många svenska begrepp har sedan länge 
fått prefixen efter en av Sveriges första skaror invandrare. Ibland är begreppen 
positiva eller neutrala, men för det mesta är klangen negativ. Devrim Bubak från 
Märsta har en teori som han nystat fram med sin farbror: -Dom första etniska 
turkarna som kom hit var från landet, det var arbetarklass och bönder som helt enkelt 
hade en annan livsstil än statsbefolkningen. Det klaffade inte med det ultramoderna 
samhälle dom kom till i Sverige”.28

 

Gringo framställer här Devrim och hans syster Mediha likt två jordnära personer. Reportaget 

igenom får en känsla av att dessa två är väl integrerade i det svenska samhället. Till skillnad från 

reportagen i de föregående fallen väljer tidningen här att inte koncentrera agendan på att beskriva 

stämningen runt om. Att det skulle förekomma diskriminering mot dessa personer i nuläget anser 

tidningen nästan som otänkbart. Syskonen styrker reflektionen att det förr fanns skiljaktigheter 

mellan personer av deras ursprung och svenskar men genom sitt förkovrade beteende kan dessa 

individer stå som prov på att verkligheten i dagsläget ser annorlunda ut. Jag tolkar att reportaget 

är till för att avmystifiera personer med utländsk bakgrund. Ett reportage som visar på att dessa 

individer inte är mer annorlunda än vilken etnisk svensk som helst.  

   I ett annat reportage för läsaren följa två svensksalvadoraner som spelar bowling i en lokal 

sundsvallsklubb. Författaren Baris Kayhan har valt rubriken svenskar med en annan bakgrund än 

                                                 
27 Meryem Can, “Warya, somalier!”, I Gringo, Nr 19, 2006, s.5 
28 Carlos Rojas Beskow, ”Turkar är inte skurkar!”, I Gringo, Nr 9, 2005, s.3 
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typisk svensk…typ vilket speglar hela huvudinnehållet. Så här skriver han angående de fördomar 

som finns;  

 

” –Vi salvadoraner är så få så jag tror inte att det finns några fördomar om oss, säger 
Oskar och slänger iväg klotet som missar varje tänkbar kägla. Om det nu finns några 
fördomar om oss, tror jag att folk tror att vi är kommunister och bönätare hela packet 
säger Ernesto och skrattar högt. Men dessa är inga specifika fördomar mot 
salvadoraner utan latinamerikanare i allmänhet.”29

 

Precis som i reportaget innan så framställs de två killarna som jordnära. Att det i dagsläget inte 

finns några fördomar alternativt begränsade och inskränkta tankar kring dem vidmakthålls. Det 

som är speciellt i reportaget tvärtemot de innan är miljön med bowlingbana. Att intervjua dem 

under en bowlingrunda vittnar om att tidningen vill illustrera dem i en vardaglig situation. Man 

vill med andra ord visa på att de är precis som vanliga svenskar och går ut och bowlar. I snarlik 

mening som reportaget innan syftar detta till att avmystifiera personer med utländsk bakgrund. 

Ord som vardaglig, och vanliga återkommer ofta i texten.  

   Ett lite annorlunda reportage som jag hittar i empirin handlar om de två samiska flickorna Ann-

Sofie Jonsson och Erika Unnes som har flyttat in till Stockholm från de norrländska fjällen. På 

bilden till omslaget syns två till ytan helsvenska tjejer men i texten framkommer en annan bild. Så 

här skriver författaren Carlos Rojas Beskow; 

  

”Ann-Sofie glider iskallt runt med sin luhka på stan. Hon kallar den så, för på hennes 
dialekt lulesamiska är det njálmmefáhta och det brukar folk ha för svårt att förstå/…/ 
Samer har länge haft en lite prägel av skam över sig, men de senaste åren har det 
nästan börjat vända och idag känner stockholmssamerna Ann-Sofie Johansson och 
Erika Unnes att det nästan börjar bli trendigt.”30  

 

Till skillnad från de övriga individerna som jag har läst om under det här temat så försöker man 

förstora betydelsen av Ann-Sofies samiska bakgrund. Skribenten pratar om att hon är annorlunda 

fast stolt över det. Jag tolkar reportaget som att man vill visa på att det finns olikheter även hos 

personer som till ytan ser svenska ut. Att Gringo utgår från att begreppet etnicitet är 

konstrukivistiskt ter sig efter en genomgång i empirin tydligt. Även fast du är av svenskt utseende 

likt Ann-Sofie och Erika behöver du inte bete dig på ett speciellt vis. Benedict Andersson menar 

att en imaginär gemenskap kan uppstå genom att en motståndare behandlar en grupp som ett 

                                                 
29 Baris Kayhan, “Svenskar med annan bakgrund än typisks svensk”, I Gringo, Nr 2, 2004, s.3  
30 Carlos Rojas Beskow, ”Nystolta citysamer”, I Gringo, Nr3, 2004, s.8  
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kollektiv. Jag ser tydliga drag av detta i Gringo. Man visualiserar alla personer med utländsk 

bakgrund under betäckningen blattar för att sedan visa på det absurda i det. En generell bild som 

jag får efter dessa reportage är att fördomar inte stämmer överens med verkligheten och att 

invandrare inte är mer annorlunda än svenskar. 

 

Så diskrimineras vi 
Under det här temat så har jag valt att lägga de fall där tidningen belyser invandrares situationer 

genom kvantitativa/kvalitativa studier samt debattartiklar. Huvuddelen av materialet skildras 

genom debattartiklarna och diagram som ska påvisa denna verklighet men även enstaka studier 

förekommer där personer som känner sig berörda får komma till tals. Här pratas det inte längre 

odelat med invandrare utan i många fall också om invandrare. Medarbetare, gästskribenter, 

kändisar, politiker, lobbyister och alla som anses relevanta får genom debattartiklar/reportage 

redogöra för sina ståndpunkter. Här skrider också ofta ett mera aggressivt och anklagande tonläge 

fram än i ovanstående tema. Man har också tonat ner den humoristiska jargongen till förmån för 

den allvarstyngda. Genomgående för alla artiklar/reportage under det här temat är att de ska 

cementera bilden av invandrare som förtryckta. Chefsredaktören Zanyar Adami är en flitig 

skribent inom detta område. Så här uttrycker han sig exempelvis i det nionde upplagan av 

tidningen år 2005;  

 

”Vi var bara ett gäng ofarliga tonåringar men större delen av skolan hade redan svalt 
bilden av oss som invandrargäng. Och då gjorde även vi det. För en trettonårig 
pubertetsförvirrad identitetssökare var det inte svårt att leva upp till förväntningarna 
som omgivningen hade. Det gav oss nämligen en del privilegier. Till exempel var det 
liksom underförstått att vi ägde biljardrummet/…/Jag förväntades vara stökig och 
sämre i skolan. När jag fick alla rätt på biologiprovet fick jag ändå bara godkänt. 
Läraren var säker på att jag hade fuskat, utan att ha något belägg för det.”31   

 

Att Adami ansågs som stökig under skolåren hör alltså ihop med att samhället placerat in honom 

i det facket. Samhället är därmed skyldigt till hans gärningar. Indirekt anses det vara samhället fel 

att verkligheten ser ut som den gör. Att han förväntades vara stökig vidmakthålls. Begreppet 

missförstådd återkommer flera gånger under texten.  

   Under rubriken invandrare - nutidens kvinnor skriver Journalist studenten Elisabeth Richter så här;  

 

                                                 
31 Zanyar Adami, ”Alla var rädda för farliga mig”, I Gringo, Nr 9, 2005, s.2 
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”I media idag skildras invandrare på samma sätt som kvinnor gjort i urminnes tider: de 
är hjälplösa, passiva, känslostyrda, ologiska och mystiska, eller helt enkelt livsfarliga. 
Vanligaste är schablonen av primitiva våldsmän som slår menlösa kvinnor i slöja och 
våldtar vita tonårstjejer. En kanske till synes mer positiv, men lika förrädisk bild, är 
den av invandraren som färgstark krydda –spännande och exotisk- men bara tillåten i 
vissa rätter. Sjung, rappa, spela boll, kör taxi, städa och laga kebab. Ta gärna hand om 
min gamla farmor, men kom inte du din kvinnohatare och tro att du ska få jobb på 
vårt kontor.”32

 

Här kopplar Elisabeth ihop grupperna invandrare och kvinnor med varandra. Både antas befinna 

sig i samma diskriminerade situation. I egenskap av denna diskriminerade situation förmodas då 

grupperna indirekt gynnas av att sammankopplas med varandra. Tillsammans är de med andra 

ord starkare då deras klagoröst inte längre står särskilda. Just grupperna invandrare och kvinnor 

är ett flitigt återkommande radarpar som kopplas ihop i texterna som berör diskriminering. 

Indirekt är det den svenske mannen som anklagas vara boven i dramat. Att grupperna invandrare 

och kvinnor har en felaktig missvisande bild kring sig skapat av media tas som givet och 

sannenligt. Vidare i artikel skriver Elisabeth så här;  

 

”Trots Jämo finns fortfarande ett strukturellt förtryck av kvinnor i Sverige. Kvinnor 
arbetar mer men tjänar mindre. De objektifieras och utsätts för våld och sexuella 
övergrepp. Men det vill inte svenskarna riktigt kännas vid. Göran Persson har gjort 
ordet feminist lika radikalt som bokhyllan Billy och när man talar om våld mot 
kvinnor skyller man det på andra kulturer och förklarar det med invandrarnas så 
kallade patriarkala, muslimska, underförstått primitiva och främmande traditioner.”33

 

Här fortsätter skribenten i samma banor fast går ännu längre. Tack vare sin dominanta ställning i 

samhället kan de svenska männen både förtrycka sina kvinnor samt skuldbelägga invandrarna för 

det.  

   Förattaren Anja Gatu frågar sig i reportaget blatten och bollen om varför alla talangfulla invandrar 

killar gallras bort på de högra nivåerna inom fotboll. Som hjälp till detta använder hon sig av 

proffsen Eldin Karisik och Hodan Siid-Ahmed. Båda Karisik och Siid-Ahmed pekar på kulturella 

skillnader som orsaken till denna utgallring. Medan de är vana att spela attraktiv anfallsfotboll vill 

svenskarna spela defensiv fotboll med långbollar. Vidare i reportaget står det så här;  

 

”En rapport från riksidrottsförbundet visar att blattekillar utövar idrott –och framför 
allt fotboll –mer än killar med två föräldrar födda i Sverige. Men när det blir dags för 
seniorlagen förvinner de. Kaxigheten pekar Hodan Siid-Ahmed ut som en viktig orsak 

                                                 
32 Elizabeth Richter, ”Invandrare - nutidens kvinnor”, I Gringo, Nr 6, 2005, s.2 
33 Elizabeth Richter, ”Invandrare - nutidens kvinnor”, I Gringo, Nr 6, 2005, s.2 
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till att det tar stopp för många. Hon spelar i KIF Örebro och u21 landslaget och 
tycker att tränarna har för lite förståelse för förortskillarna. De måste kunna läsa 
mellan raderna och skilja mellan en skämtsam jargong från nonchalans.”34  

 

Återigen dyker begreppet missförstånd upp. Medan invandrarkillarna blir missförstådda är det 

tränarna som missförstår. Indirekt är det tränarnas fel att inte fler invandrarkillar kan ta sig upp 

på de högre nivåerna i fotboll. Reportaget inriktar problemet explicit på herrfotboll. Siid-Ahmed 

nämner vidare att hon anser att det fungerar bättre med integrationen inom damfotbollen.  

   I ett ytterligare reportage får man följa svenskthailändskan Buppha Jeab Khemmanee som ofta 

får utstå fördomar. Så här skriver författaren; 

 

”Niklas Norberg, 30 år, är sambo med en svenskthailändska. En kväll på krogen 
kommer det fram en kille till Niklas när han är ute med sin sambo. –Det är väl hon 
som städar och lagar maten där hemma? Slänger killen ur sig. –Nej vi delar på allting, 
svarar Niklas. Hon lagar maten och jag diskar. Hon är väl ingen slav? Killen frågar: 
Varför har du tagit hit henne då? Folk tror att Niklas har köpt hit henne, att hon är en 
prostituerad som är här bara för att städa och sköta hemmet. –Den föreställningen 
råder hos de flesta särskilt hos män, berättar niklas.35      

 

Det här reportaget är lite speciellt på så sätt att även den helsvenske mannen Niklas pekas ut som 

ett offer för fördomar. Detta kan ses som en vink om att verkligheten inte alltid är svartvit, det 

finns även vita män som utsätts för fördomar. Sammantaget av alla reportagen kristalliseras en 

bild för mig där fördomar nästan förekommer mot alla grupper på ett eller annat sätt. Oftast 

utövas dock diskriminering av vita män mot invandrargrupper. Detta får sättas i samband med att 

det är den vite mannen som anses som norm i dagens svenska samhälle. Giddens resonemang 

kring diskriminering passar väl överens med den verklighetsbild som jag finner i det här temat. 

Här ser vi tydligt att diskriminering ofta men inte alltid är sammankopplat med fördomar.36 

Exempel på diskriminering som inte alltid bygger på fördomar kan gestaltas genom exempelvis 

de talangfulla invandrarkillarna som blir missförstådda av tränarna. 

 

Så fungerar våran förort  
Ett annat tydligt tema som jag finner i diskursen handlar om miljonprogramsområden och de så 

kallade inpräntade föreställningarna som finns kring dessa. Gringo vill här påvisa en 

                                                 
34 Anja Gatu, ”Blatten och bollen”, I Gringo, Nr 23, 2006, s.6 
35 Baris Kayhan, ”De kallas för horor”, I Gringo, Nr 4, 2004, s.3 
36 Ibid. s.3 
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verklighetsbild som skiljer sig från den, enligt dem, missvisande massmedians bild. Premisserna 

för hur man går till väga med detta är snarlika med framställandet av personer med utländsk 

bakgrund, det vill säga att man undviker att koppla ihop begreppet förort med negativa aspekter 

för att istället lyfta fram dess positiva egenskaper. Noterbart är att jargongen är mera humoristisk 

vid illustrerandet av förorten än vid gruppen invandrare. Vidare anses begreppen förort och 

invandrare ha ett dikotomiskt förhållande. I den mån begreppet förort associeras med negativa 

aspekter förmodas också begreppet invandrare att göra det. Detta då förorten främst befolkas av 

personer med utländsk bakgrund. Så här skriver chefsredaktören Zanyar Adami september 2004 i 

en skildring angående hur man ska bete sig i de invandrartäta förorterna.  

 

”Försök att inte gå ensam, fixa en sidekick eller ännu bättre en livvakt. Försök smälta 
in så mycket som möjligt, klä dig som en blatte fast va diskret. Visa inte ditt bling bling 
dölj mobiltelefonen och allt som kan tänkas ha värde. Ha inte senaste märket av 
basketskor det kan räcka för att du ska bli skjuten. Se till att ha mycket folk runt 
omkring dig, du vill inte stå ensam i en gränd omringad av sjutton anabolalationos. 
Om någon tjafsar med dig, chilla, försök vinna tid, titta på blatten men inte direkt i 
ögonen. Säg aldrig orden din mamma till någon.”37

 

Adami framställer sig i reportaget likt en person som skildrar verkligheten i förstahands 

perspektiv för att lägga mer tyngd bakom. Med andra ord praktiserar han sitt boende i området 

för att visa på att han känner till verkligheten där ute bättre än de journalister som kommer dit 

likt utomstående. Noterbart är att Adami här förstorar och ironiserar över de fördomar som 

media sänder ut. Enligt tidningens resonemang kopplas begreppet miljonprogramsområde i det 

etablerade medias verklighetsuppfattning ihop med tecken som nervositet, kriminalitet, macho 

attityd, invandring och problem. I ett fortsatt led att motverka detta stereotypa tänkesätt kring 

miljonprogramsområden flanerar Gringo tvärtemot publicservice media ut i ett flertal artiklar och 

beskriver förorten som ett harmoniskt och avslappnat ställe där alla är välkomna. Författaren 

Nur Tutal skriver under signaturen kom till min betong så här;  

 

”Gud va ja älskar dessa fula höghus med dess paraboler. Ur TV:n får man sång och 
nyheter världen över. Om du vill veta vad som händer i området eller i ett annat 
blatteområde, var inte orolig telefon går varm långt innan de kommer in på 
nyhetsredaktioner/…/ vill du veta vilken bil du ska köpa, fråga grabbarna med 
guldkedja som tuggar i centrum, de kan allt om bilar. Sen har du grönsakshandlaren, 
han vet precis vilken grönsak man ska köpa för att lag mat från alla världens hörn/…/ 
har du funderat på språkkurs för dina barn, skicka dem till skolan där går barn från 
100 olika länder. Gud va ja älskar betongen, dessa keffa höghus med människor som 

                                                 
37 Zanyar Adami, ”Överlevnadsguide till förorten”, I Gringo, Nr2, 2004, s.4-5   



 19

bor i dem med olika dofter. Det är bara att knacka på om det saknas något hemma. 
Okej allt är inte en dans på rosor, inget ja förnekar men vem har inte sina problem?”38

 

Likt Adami väljer Tutal att använda sitt praktiserande av boende i förorten som referenspunkt till 

sin tillförlitlighet. Nodalpunkten förort kopplas tvärtemot den verklighet som media har vant oss 

vid samman med positiva ordalag ifråga om ord och fraser som öppenhet, vänlighet, hjälpsamhet, 

mångsidighet, sånger och dofter. Noterbart är också att Tutal skriver att det finns problem i 

miljonprogramsområdet precis som vilket ställe som helst. Med en mer allvarsam ton försöker 

författaren John Leander beskriva livet i förorten för de etniska svenskar som bor där. Under 

rubriken förorts svennarna glöms bort skriver han så här;  

 

”Medelklassen är vit. Vita är medelklass. Så brukar det oftast heta. Men det är 
skitsnack. För om det skulle stämma finns inte jag, inte min familj, inte hundratals av 
mina grannar och inte heller miljontals av andra svennar/…/Med klass följer specifika 
kontaktnät. Med ett specifikt kontaktnät följer en trygghet och med tryggheten 
kommer självförtroendet. Det är inte självförtroende som ger klass. Det är klass som 
ger självförtroende. I dagens Sverige behöver svartskallar förebilder inom 
högstatusjobben, ingen tvekan om den saken. Men precis samma behov har också 
svennarna från förorten.”39

 

Miljonprogramsförorten skall alltså inte ses som ett område där bara invandrare bor utan ett ställe 

av mångfald. De som bor där är fast i utanförskapet tack vare sitt begränsade kontaktnät till 

personer ur medelklassen med högstatusjobb. I ett ytterligare steg för att motverka fördomar 

kring förorten kopplar tidningen ofta ihop dessa med folkkära och kända personligheter. I den 

tolfte upplagan av Gringo arrangerar man en förortstävling där flera kända tv-personligheter så 

som Big Fred, Dogge Dogelito med flera i tidningen får beskriva sin förort i bästa ordalag för att 

senare kora en vinnare. Så här skriver man;  

 

”Big fred: I Hässelby umgås alla över åldersgränserna. På bästa haket Nisses hänger 
alla åldrar och det brukar vara skön musik förutom när det kommer någon 
fylletrubadur som ingen vill höra. Gonza: Det finns hur mycket folk som helst på 
lindängen, det är en del av charmen. Vi har allt från stekare till hiphoppare till NRJ-
svennar. Multikulti och integrerat. Metta: Folk i Biskopsgården är lite snyggare än 
genomsnittsförortens invånare vågar jag påstå. Fast det allra skönaste är att ingen bryr 
sig om hur du ser ut.”40

 
                                                 
38 Nur Tutal, ”Kom till min betong”, I Gringo, Nr20, 2006, s.3 
39 John Leander, ”Förortssvennar glöms bort”, I Gringo, Nr 11, 2005, s.2 
40 Dan Blomberg, ”Förorts-SM”, I Gringo, Nr 12, 2005, s.3 
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Här framställs miljonprogramsområdena i romantiserande ordalag vilket ska stå i stark kontrast 

till den verklighetsbild vi har vant oss vid genom media. Precis som i exemplet ovan så framställs 

förorten i dessa fall utifrån ett förstahands perspektiv. Kändisskapet blir en extra krydda som ska 

få folk att inse att förorten är bra. Sammantaget som jag förstår det av alla texterna är syftet med 

dem att påvisa att det inte är så farligt i förorterna som man tror. Trots att vi vecka efter vecka får 

se reportagen om missären från Fittja, Rosengård, Alby bor det många där som inte lever på 

bidrag eller rånar. Nodalpunkten förort blir tillskrivet tecken som skönt, hjälpsamt, öppet, förtalat 

och missförstått. Sammantaget anser jag att Ylva Brunes resonemang att nyhetsberättande är en 

skapande handling som snarare konstituerar olika händelser än speglar en verklighet passar väl 

överens med Gringos resonemang.41   

 

Svenne diskursen 
Den här diskursen är sammankopplat med svenskhet. Svenskheten gestaltas i form av rollen som 

”svennen” eller ”rasisten”. När Gringo pratar om svennar syftar de till medelklassvenskar. Grovt 

sett kan man säga att alla svenskar som bor utanför invandrartäta förorter hamnar där. Rasisten 

gestaltas däremot genom organisationer/individer av svenskt börd som på ett eller annat sätt 

diskriminerat eller talat illa om invandrare. Fokus ligger i att definiera hur dessa två grupper 

fungerar och agerar. Vidare diskuteras här även beteenden i den svenska medelklassförorten. 

Grundvalen för denna diskurs skiljer sig från föregående genom att skribenterna ofta antar ett 

utanifrån perspektiv vid undersökningarna. Man låter så att säga utomstående individer redogöra 

för de berörda aktörerna/platserna. Det här sker likt i diskursen ovan genom debattartiklar, 

reportage och kvantitativa studier. Jag har valt att dela upp diskursen under de tre temana; Lär dig 

bli som en svenne, De sanna gringosarna samt Svenneförorten. Jag uppskattar att runt tjugo 

procent av materialet i tidningen hamnar under episodiet svenskhet.  

 

Lär dig bli som en svenne 
Under det här temat låter tidningen oss få en närmare inblick i vilka medelklassvenskarna är och 

hur de beter sig. Gruppen beskrivs på två olika sätt, dels genom ironiska reportage där man helt 

sonika illustrerar dem och dels genom artiklar där de framstår som kontrahenten till invandrarna. 

Den sistnämnda sker oftast i situationer där medelklassvensken uppträdde misstolkande, 

fördomsfull, oförsiktig eller liknande gentemot invandrarna. I en artikelserie som är skrivet av Fia 
                                                 
41 Ylva Brune, Nyheter från gränsen, Tre studier i journalistik om ”invandrare”, flyktingar och rasistiskt våld, 
(Göteborgs, 2004) s.25 
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Lien beskriver hon detaljerat hur svennarna fungerar. Den första och viktigaste regeln heter 

jantelagen vilket styr över alla svennar. Ingen får sticka ut eller tro att man är bättre än någon 

annan. Men jantelagen innebär också enligt artikeln att man inte får tala högre en någon annan. 

Kort sagt smält in och höj inte rösten. Så här skriver Lien i ett exempel på vad jantelagen innebär;  

 

”Den ena frågar den andra om den är bra på att laga bilar, för hennes har just gått 
sönder. Nu är det så att den tillfrågade faktiskt jobbar som bilmekaniker och tillbringar 
varje ledig stund i motorhuven på sin amerikanare, men jantelagen tvingar henne att 
svara – jovars ett och annat kan man väll.”42

 

I artikelserien betraktas medelklassvensken som en mystisk figur styrd av lagar och koder som 

kan vara svåra att förstå. Just jantelagen har då lett till många kontoverser eftersom invandrare i 

allmänhet är mer öppna och talföra än svennarna. Förutom jantelagen tillskrivs svennen ett 

sällsynt drag till djur och natur. Detta drag leder till att varje medelklass svensk innehar kläder och 

accessoarer såsom som gummistövlar, termos med varm choklad och svampbok. Så här skriver 

Lien om draget;  

 

”D-d-d- det där är ett barrträd, stammar den engelske guiden på turistvandringen i 
Cornwall. Men tillhör den här sorten långa eller korta barr!? Frustar en högröd svensk 
turist, ursinnig över sådan okunskap. Själv tillbringade hon hela lågstadiet med att lära 
sig skillnader på olika barr, djurspillning och trädets årsringar. En självklarhet.”43   

 

Det här är således utgångspunkterna för hur medelklassvensken agerar/fungerar. Det vill säga 

jantelagstyrd med ett sällsynt drag till naturen ofta skådad med gummistövlar och svampböcker. 

Både draget till naturen och jantelagen tillskrivs negativa stämplar. Sammantaget dyker en bild 

upp av en tråkig och tystlåten person vilket onödigt nog älskar naturen samt dess djur. Ofta 

betraktas svennen ha allting förspänt för sig också. Denna position nyttjar han på grund av sitt 

fördelaktiga läge på arbetsmarknaden samt den mediala makt dessa besitter vilket jag tidigare har 

berört. Under rubriken sommarsvensken är en färgstark och spontan typ får vi reda på följande;  

 

”Svensken vill gå i avklippta jeans och gummistövlar, med barn och hundar som 
springer omkring, helt tokigt äta glass till lunch och äntligen hinna umgås. Först ska 
svensken bara klippa gräset, sen hälla upp en Campari och lägga sig i hängmattan. –va 
måste vi laga lunch redan? –jamen snälla gumman barnen har varit uppe sen sju, de är 
hungriga. Efter lunchen ska man bara åka och köpa bräder till den nya altanen. Sen 

                                                 
42 Fia Lien, ”Svenssonskolan: Lektion ett, Jantelagen”, I Gringo, Nr1, 2004, s.3 
43 Fia Lien, ”Svensken och naturen”, I Gringo, Nr2, 2004, s.7 
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ska man ta en skön bastu och ett svalkande dopp. –nämen kommer din brorsa och 
ungarna redan ikväll! –Ja det gör dom, så du måste följa med upp på vinden och ta 
med extrasängarna.44  

 

För att stävja sin skygghet och ”släppa loss” måste svensken dricka sprit. Med sprit i kroppen kan 

de säga och komma undan med vad som helst. I den mer allvarsam delen av empirin dyker den 

fördomsfulla och trångsynta svensken fram. Den här figuren gestaltas ofta i form av arbetsgivare, 

journalister, kassörer eller vem som helst som har sagt eller agerat oansvarsfullt/klumpigt 

gentemot gruppen invandrare. I artikeln Gör mej till chef – inte till alibi skriver Nur Tutal 

följande;  

 

”Efter det senaste integrationsprogrammet jag jobbade på lovade jag mig själv att 
aldrig mera jobba som integrationsjournalist. Om jag själv inte producerar hela 
programet. Så fort man hade en invändning när det gällde ämnena fick man höra att så 
ser verkligheten ut. Hallå vilken verklighet menar du? Den som du som vit medelklass 
journalist inte känner till. Där förstod jag att man bara var ett alibi en siffra i svt:s 
mångfaldspolicy.”45  

 

I artikeln framställs svensken i form av medelklass journalisten som arrogant, okunnig och 

allmänt fördomsfull. För att det ska bli ändring på detta krävs att någon bättre lämpad så som 

Tutal får ta över och skapa ordning. I ett annat reportage får man följa Aram Fatehi som har 

tröttnat på alla fördomsfulla och avvisande arbetsgivare i Göteborg. Så här står det i början av 

reportaget; 

 

”Aram Fatehi var nära att ge upp. Efter att ha avslutat lumpen sökte han jobb i över 
ett halvår. Han och två blattelumpar-polare från kompaniet blev dissade överallt i 
Göteborg medan de blonda fick jobb. –På slutet orkade jag inte mer. Arbetsgivarna 
kunde ge kommentarer som: har du gjort lumpen här i Sverige som inte är ditt eget 
land? Berättar Aram.”46

 

Här gestaltas medelklassvensken i form av arbetsgivaren. Ord som fördomsfull, arrogant, 

okunnig, avvisande sammankopplas här med nodalpunkten svensk. I helheten betraktat står 

grupperna svenskar och invandrare som motpoler till varandra. Medan invandrarna betraktas som 

öppna och färgstarka så framställs svenskarna som tillslutna och stela. Noterbart är att man inte i 

                                                 
44 Fia Lien, ”Sommarsvensken”, I Gringo, Nr11, 2005, s.6 
45 Nur Tutal, ”Gör mig till chef – inte ett alibi”, I Gringo, Nr9, 2005, s.2 
46 Zanyar Adami, ”Blattar får jobb i London”, I Gringo, Nr8, 2005, s.6 
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något fall presenterar en person som uppger sig för att tillhöra gruppen svennar. Detta skapar en 

viss konfusion och bidrar till ytterligare exotifiering av gruppen då dessa får företrädas av 

karikatyrbilder. För att ytterliga spä på bilden av svennarna som konstiga och tråkiga kan 

tidningen använda sig av rubriker och fraser som; Blattarna skakar på huvudet när svennarna 

gullar med rabieshunden på stranden i Mallorca och är du en av de lyckliga som får fly från 

svennefylla och spöregn, minusgrader på midsommar? Tecken som ges betydelse till 

nodalpunkten svenne blir då tråkig, fördomsfull och konstig. Under det här temat ter det sig 

ganska tydligt att Gringo är ute efter att förändra mediala bilden av svensken som norm. Man 

intar likt Aleksandra Åhlund resonemanget att etnicitet är någonting föränderligt.47 Genom att 

peka på alla de dåliga egenskaper som medelklassvensken besitter avser man då med andra ord att 

normalisera gruppen invandrare vilket ska leda till en förbättrat situationen för dessa.  

 

De sanna gringosarna  
Under det här temat hamnar de individer eller organisationer som tidningen anser fogar över 

rasistiska eller nazistiska associationsbanor. Syftet brukar vara att synliggöra vilka dessa är och hur 

de fungerar alternativt att förlöjliga dem. Poliser, korgvakter och väktare är några grupper som 

har en given plats under den här kategorin. Utöver myndighetspersoner likt dessa innan skriver  

Gringo ofta artiklar och reportage rörande rasistiska/nazistiska politiska partier alternativt om 

personer vilket man finner ligger innanför ramen att hysa sympatier för dessa resonemang. 

Gemensamt för de flesta fallen är att det rör sig om rasism riktat från svenskar mot invandrare. 

Noterbart är också att rasisten nästan uteslutandes illustreras likt en man. I artikeln Aina vilsen i 

förorten skriver chefsredaktören Adami så här om svenska polisen; 

 

”Då och då skulle polisen markera vem som bestämmer. De pratade aldrig med oss 
och vi kände aldrig att vi kunde identifiera oss med någon av dem. Hade de inte haft 
uniformer på sig kunde de lika gärna varit ett av de skinnskallegäng vi undvek eller 
hamnade i luven på. Unga vita män med rakade skallar och bister uppsyn. Jag blev 
alltid skitskraj när jag såg polisen, inte för att jag hade gjort något eller hade något att 
dölja. Snarare för att jag visste att deras uniformer gav dem rätten att spöa skiten ur 
mig och komma undan med det.”48

 

                                                 
47 Aleksandra Åhlund, Etnicitetens mångfald och mångfaldens etniciteter, I Etnicitetens gränser och mångfald, (red.) Erik 
Ohlsson (Linköping, 1999) s.43 
48 Zanyar Adami, “Aina vilsen I förorten”, I Gringo, Nr14, 2005, s.2 
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Svenska poliskåren får genom hela tidningen stå som representanter för denna syn. Unga rakade 

killar som mer än gärna åker ut i förorten och trakasserar alla invandrare de ser. I ett reportage 

från polishögskolan i skriver tidningen så här. 

 

”-Å ena sidan skriker polisen efter personer med utländsk bakgrund, men sen kan de 
inte behandla oss på ett schysst sätt när vi väl kommer in. Det han är mest upprörd 
över är att diskrimineringen inte verkar tas på allvar ens när det sker på självaste 
polisutbildningen. –Om man misshandlade någon skulle man bli avstäng direkt, men 
diskriminering verkar ses som ett lightbrott.”49

 

Att det råder en rasistisk stämning inom poliskåren vidmakthålls här. I det här reportaget 

intervjuar man personer som avlagt sin examen på polishögskolan vilket ska tillföra tillförlitlighet 

i resonemangen. Någonting som jag reagerar extra på i reportaget är de starka konstrasterna som 

målas upp där alla polisaspiranter/lärare beskrivs likt rasistiska såväl som att alla vilket har 

utländskt utseende missgynnas. Medan väktare anses vara av samma skrot och korn som 

poliskåren pekas krögare och krogvakter ut som än värre. I flera reportage uppmärksammas detta 

genom personer som blivit nekade inträde. Så här skriver författaren Dan Blomberg angående 

krogvakter. 

 

”Det gamla statligt finansierade biologinstitutet, de som mätte skallar på samer, skulle 
ha varit stolta över vissa krogägares och dörrvakters förmåga att på bara ett par 
sekunder avgöra vem som är för arabisk, för afrikansk eller för annorlunda för att få 
komma förbi det röda snöret. Det kan inte vara lätt att på bråkdelen av en sekund 
granska en människa utifrån dennes hudfärg, hårighet eller nässtorlek, för att sedan 
avgöra om personen i fråga är tillräckligt svensk för att komma in.”50

 

I likhet med reportaget innan om polishögskolan framställs här alla krögare och krogvakter som 

rasister medan alla invandare är offer. Generellt sett anses personer likt dessa ovanstående vara 

mentalt skadade. Antingen har de råkad ut för något traumatiskt, exempelvis blivit rånad eller 

knivhuggen av en invandrare och generaliserar därför alla invandrare som fientliga eller så har de 

blivit hjärntvättade av den missledande mediala bevakningen angående invandrare. Då rasister likt 

dessa innerst inne är vanliga svenskar som fallit offer på ett eller annat sätt visas en viss förståelse. 

De organiserade rasisterna/nazisterna ställer sig däremot Gringo mera tvetydigt till. Medan 

nazister får representeras av en salig röra personigheter likt exempelvis krigsnördar, mobbade och 

så vidare beskrivs Sverigedemokraterna som ett parti för hjärtlösa överklassmänniskor och 
                                                 
49 Dan Blomberg, “Rasseknas på polishögskolan”, I Gringo, Nr14. 2005, s.4 
50 Dan Blomberg, ”In med blattarna på krogen”, I Gringo, Nr 10, 2005, s.2 
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trångsynta medelklassmänniskor. Så här beskriver man ironiskt i ett reportage angående två 

individprofiler som anses hysa sympatier för Sverigedemokraterna; 

 

”Mijonsvenne-Maria du är inte rasist, men efter att ha röstat på socialdemokraterna i 
800 år bytte du till Sd. Du bor i en förort med många blattar runt dig, och trivs ganska 
bra med det. Men nån måste vara skyldig till att din lön inte ökar, och blattar är troliga 
gärningsmän. Överklass-Örjan egentligen har du ingen åsikt om invandrare, du har 
nästan bara träffat dem i sina naturliga reservat i Afrika och Asien. Men det vore 
trevligt med lite flera små ariska lintottar, de är ju så söta och vita.”51

 

Nodalpunkten rasist sammankopplas således med begrepp som sorglig, hjärntvättad, offer, 

trångsynt och hjärtlös. Rasism ses i tidningen primärt som ett problem sammankopplat med 

gruppen svenskar vilket härleds till att det är dessa som äger makten över media och viktiga 

samhällspositioner. Ganska väntat intar tidningen också ett anti-essentialistiska synsätt på 

begreppet rasism då detta inte anses vara ett naturligt och medfött väsen utan någonting som gror 

i rådande livssituationer.52 Med andra ord skapas rasism genom socialt samspel och sociala 

handlingar. 

 

Svenneförorten 

Gringo har som högsta prioritet att förändra den mediala diskursen rörande invandrartäta 

förorter. I skenet av denna förändring illustreras även den svenska medelklassförorten. Oftast 

sker detta i likhet med medelklassvensken genom att den får stå som en motbild till 

invandrarförorten. I en uppföljning till reportaget överlevnadsguide till förorten väljer Susanna Verner 

Carlsson från tidningen att i samma anda presentera en helsvensk förort så här;  

 

”Här är alla rika och det är okej att visa det. Gläns med kappor för minst tio lax och 
helst ska dom vara gröna eller beiga med päls och lite fula. Det är status. Och hunden 
ska gärna matcha med halsbandet. Öva in ett falsk leende i förväg. Du kommer att 
behöva vicka på huvudet och le sympatiskt till dom som är mindre värda än dig – 
alltså alla andra. Motstå infallet att hoodhälsa på den enda andra blatten i finorten, 
konduktören på spårvagnen. Du blir utpekad och viskad om direkt/…/ Var 
jättetrevlig. På den här delen av staden är alla oerhört civiliserad. Inga barbarer här 
inte, men se gärna ner på folk så mycket du kan. Le bara artigt under tiden du då gör 
det.”53

                                                 
51 Dan Blomberg, ”Vilken Sverigedemokrat är du?”, I Gringo, Nr 30, 2007, s.6 
52 Marianne Winter Jørgensen och Louise Phillips, Diskursanalys - som teori och metod, (Lund, 2000) s.11 
53 Susanna Verner-Carlsson, “Överlevnadsguide till förorten”, I Gringo, Nr 20, 2006, s.6 
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På ett humoristiskt sätt pekas här ut vad som skiljer de invandrartäta förorterna från de svenska. 

Till skillnad från de öppna och vänliga invandrarförorterna kopplas svenneförorten ihop med 

tecken som falskhet, intriger, tävlingsinstinkt och avundsjuka. Man kan tolka den här delen på 

flera olika sätt. Exempelvis att det finns fördomar mot svenskar och dessas sätt att leva ifrån 

invandrarna som inte stämmer. Men jag får ändå uppfattningen att det inte är så. En explicit 

skillnad som jag upptäcker ligger i presentationen av reportagen. Medan Adami i första delen av 

serien väljer att komponera reportaget utifrån förstahands perspektiv väljer Verner Carlsson att 

göra sitt i ett utanifrån perspektiv. Med andra ord, Adami förlöjligar bilden av att den 

invandrartäta förorter skulle vara förbundet med våld och problem tack vare att han bor där och 

vet bättre medan Verner Carlsson åker till den helsvenska förorten och undersöker hur den 

förhåller sig och kommer fram till sina resonemang. Så här skriver Verner Carlsson angående 

syftet till reportaget; 

 

”Vi har sagt det förut: förorten är livsfarlig. Gringo åkte till en av de äldsta hoodsen – 
Bromma i Stockholm – och lärde sig en hård läxa. Förort som förort tänkte vi och 
drog på oss blinget, fixade livvakt och tog tuben ut. Aboo vilken miss, det var ju 
matchande träningsoverall och spårvagn som gällde! Gör inte samma fel som oss, riv 
ut den här överlevnadsguiden, tejpa upp på dörrhandtaget och gå sjukt noga igenom 
den innan du ensam beger dig till finförorten.”54

 

Det här är det enda reportaget där gringo explicit beskriver en helsvensk förort men som jag 

nämnde i inledningen av temat så görs flera antydningar i andra reportage att svenneförorten 

förhåller sig på det här sättet. I likhet med medelklassvensken försöker Gringo här motverka 

bilden av att deras förort skulle vara den ”normala” genom att sammankoppla den med 

misskrediterande egenskaper. Aleksandra Åhlunds teori om att etnicitet är någonting föränderligt 

och ständigt påverkbar kan återigen kopplas hit.55

 

Undantagsfalls diskursen 
Den här diskursen behandlar undantagsfall och är sammankopplad med både diskursen om 

svenskhet och invandrare. Syftet med diskursen är att visa på hurdant grupperna invandrare och 

                                                 
54 Susanna Verner-Carlsson, “Överlevnadsguide till förorten”, I Gringo, Nr 20, 2006, s.6  
55 Aleksandra Åhlund, Etnicitetens mångfald och mångfaldens etniciteter, I Etnicitetens gränser och mångfald, (red.) 
Erik Ohlsson (Linköping, 1999) s.43 
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svenskar bör bete sig så att integreringen mellan dessa kan förbättras. Jag uppskattar att ca tio 

procent av artiklarna/reportagen i tidningen handlar om undantagsfallen.  

 

Så här ska ni bete er 
Snarlikt med vad rubriken skvallrar om kommer jag här under att presentera fall av individer som 

tidningen lyfter fram likt positiva avvikare. Det kan röra sig allt ifrån den nya multikulturella 

svensken som pratar flytande arabiska till den ”schysta” snuten. Dessa fall lyftes fram av 

tidningen som vägledande för hur man bör bete sig. Med andra ord kan detta ses som en vink om 

vad tidningen anser bör förändras för att integrationen ska bli mera framgångsrik. I det första 

reportaget som jag undersöker får vi följa med den helsvenske killen Fredrik Gullin. Fredrik 

representerar enligt tidningen måtten för hur den nya svensken bör bete sig. Under rubriken den 

nya sköna nya svennen skriver författaren Beviran Yildiz så här;  
 

”Det har gått fyra år sen Fredrik tröttnade på att trumma på skolbänken och önskade 
sig en darbuka i julklapp. Rätt snart fick han spela inför publik. Första gången var på 
sina kurdiska kompisars bröllop. –Det är många som blir förvånade över att jag spelar 
darbuka och du ska se folks miner när jag pratar arabiska med mina vänner. De tappar 
ju hakan.”56  

 

Fredrik blir ihopkopplad med skön då han övergivit sitt tråkiga svenska ursprung. Hela reportaget 

igenom berättar Fredrik med glädjefyllt tonläge hur väl mottagen han blivit av sina nyfunna 

vänner. Den nya ”sköna” svensken ska enligt denna retorik vara väl insatt i andra kulturer och 

seder. Ordet skön tillskrivs han med andra ord i och med hans nya arabiska anknytningar. I ett 

ytterligare reportage som rör sig inom samma spår får vi följa den svenska tjejen Sandra 

Backlund. Sandra är banbrytande då hon inom den stundande framtiden planerar att byta 

efternamn till Baqirjazihd. Namnbytet ska enligt Sandra ses som en protest mot dagens 

arbetsgivare. Genom att gå i bräschen för denna nya protest hoppas hon då skapa förvirring 

bland arbetsgivarna som så småningom leder till en förbättrad situation för personer med 

utländska namn. Så här står det; 
 

”Regeringen håller just nu på att utreda om den offentliga sektorn kan och bör 
använda sig av anonyma jobbansökningar, alltså att den sökandes namn stryks över 
när det är dags att anställa. Men den metoden tror inte Sandra på. –då säger man ändå 
att det är det konstiga namnet som är problemet och inte rekryteraren som 

                                                 
56 Berivan Yildiz, “Den nya sköna svennen”, I Gringo, Nr 11, 2005, s.4 
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diskriminerar. Istället hoppas hon på att flera ska byta namn likt henne men 
framförallt att medvetenheten om diskriminerig ska öka.”57  

 

Sandra syns på postern till omslaget med ett stort leende. Reportaget igenom framhålls Sandras 

öppna och positiva attityd vilket särskiljer henne från de sedvanliga svenskarna.  Efter reportaget 

har tidningen gjort upp en lista på utländska namn som de finner lämpligt för svenskar att ändra 

till. Jag som heter Carl i förnamn kan exempelvis då skifta till det latinoinfluerade Carlos eller det 

kurdiska Azad.  

   I en annan artikel får man följa en kvinnlig väktare som tar avstånd från sina aggressiva och 

rasistiska kollegor. Kvinnan pekas ut som ett fördömde och en bra väktare. Så här säger hon i 

artikeln; 

 

”Självklart kan jag inte svara för alla ordningsvakter. Precis som att alla artiklar om så 
kallat väktarvåld inte heller kan göra det. Alla ordningsvakter kan inte dömas för det 
några få har gjort, och jag vill med det här påminna om det arbete som vi 
ordningsvakter gör för er varje dag. Dra oss inte alla över en kam det tjänar ingen 
på.”58

 

Kvinnan får genom sitt hårda arbetande för medborgarna och mjuka attityd stå som 

undantagsfallet till gruppen väktare. Betoning görs på hennes odelbara attityd där hon inte 

trakasserar oskyldiga och invandrare utan hjälper folk i nödsituationer.  

   I ett något avvikande reportage får man följa Aram Fatehi som tröttnade på de fördomsfulla 

arbetsgivarna i Göteborg. Idag jobbar Aram i London och tjänar dubbelt så mycket som han 

gjorde i Sverige. Så här står det i reportaget; 

 

”Nu har Aram bott i London i över ett år och har inga planer på att flytta tillbaka. När 
vännerna kommer på besök från Sverige vill de heller inte åka tillbaka. –Här tittar 
ingen snett på mig. Ingen ser dig som en invandrare bara du kan språket. Du är en av 
dem inte en bland dem. Jag känner mig mer hemma här.”59

 

Aram kan ses som en förebild för alla inom gruppen invandrare. Då han inte fick jobb i Sverige 

gick han en annan väg. Betoningen i reportaget gör i att Aram nu är en drivande kraft inom sitt 

företag. Jag tolkar artikeln som att Aram är en duktig kille vilket vi nu hela Sverige går miste om 

                                                 
57 Dan Blomberg, ”Hon ska bli blatte”, I Gringo, Nr12, 2005, s.5 
58 Emelie Blomquist, ”Ordningsvakterna finns för mig”, I Gringo, Nr8, 2005, s.2 
59 Zanyar Adami, ”Blattar får jobb i London”, I Gringo, Nr8, 2005, s.6 
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och ju fler killar likt honom vi förlorar desto mer kännbart kommer det att bli. Genom att ta jobb 

utomlands och bli ledande/drivande krafter där gynnar man således invandrarna som finns kvar i 

Sverige genom att stå ut som lyckade exempel. 

   I en annan artikel får läsaren följa de tre kompisarna Natnael, Lucho och Micki som har 

tröttnat på krogdiskrimineringen i Göteborg. Så här står det i inledningen av reportaget. 

 

”Stämningen är hög, alla är hemma. Natnael, Lucho och Micki har tagit upp kampen 
mot krogdiskrimineringen. För att inte behöva gå igenom processen med dissar från 
vakter och krögare startade de för två år sen Club More. Där räcker det med cashen 
till inträdet för att komma in. Det finns ingen medlemslista, inga medlemskort eller 
speciella medlemsskor. Som tjej kan du glömma integrations-plattången och som kille 
slipper du tänka på dina Michael Jackson-piller. –Om man ska ut på avenyn kan man 
glömma kepsen och man måste ta på sig en skjorta. På vår klubb kan man komma hur 
man vill, i en orange dräkt, Polisuniform eller naken förklara Micki.”60  

 

Här ser vi likt föregående artikel att man som invandrare inte passivt bör se på medan man 

diskrimineras av svenskarna. Sammanfattningsvis i diskursen framhävs alltså en bild av att det är 

svenskarnas börd att se till att invandrarna blir integrerade. Detta bör ske genom att svenskarna 

som ska ta till sig invandrarnas kulturer och protestera mot den diskriminering som råder. 

Invandrarna däremot ska inte passivt låta diskrimineringen råda utan finurligt försöka fixa egna 

jobb, nattklubbar om de blir nekade att ta del av svenskarnas. 

 

Avslutande diskussion 

I analysen av mitt empiririska material har tre tydliga diskurser framkommit. Två av dessa 

beskriver och reflekterar över beteenden och seder kring invandrare/svenskar medan den tredje 

bygger på förevisningar över hur dessa borde agera. Genom att undersöka de flytande tecken 

som sammankopplats med nodalpunkterna i dessa diskurser har jag kunnat åskådliggöra en 

explicit bild av hur tidningens verklighetsuppfattning ter sig. Fokus i denna verklighetsbild ligger 

alltså i att peka ut allt konstigt och tråkigt som svenskhet innebär vilket ska stå i kontrast till den 

myllrad av fina egenskaper som invandringen har fört med sig. Vidare påvisar tidningen också att 

schablonbilder som florerar kring invandrare är ogrundade medan den alstrar desamma kring 

gruppen medelklassvenskar. Således lever också tidningen upp till sitt syfte vilket är avsett att 

förändra den mediala bilden av invandrare och förorten även om det till viss del sker på 

bekostnad av gruppen medelklassvenskar, vilka anses vara norm i dagens svenska samhälle. 
                                                 
60 Patrik Gronostjaj, ”Klubbish für alle”, I Gringo, Nr25, 2006, s.8 
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Personligen finner jag denna verklighetsbild relativt genomskinlig och intetsägande, inte minst då 

man använder sig av en metod där enstaka fall får stå som representanter för en hel grupp. Detta 

ter sig också för mig en aning motsägelsefullt då tidningen många gånger kritiserar den mediala 

verklighetsbilden som finns av förorten och invandrare då dessa sammanflätas genom just 

representationsteorin. En sammantagen uppfattning som jag har erhållit av den samlade empirin 

är att Gringo konstruerar en bild av verkligheten som är aningen svartvit. Visserligen pekar man 

vid enstaka tillfällen på att det finns undantagsfall, det vill säga att inte alla väktare är 

anabolastinta rasister och inte alla svenskar är tråkiga naturälskare etc. men det upphäver ändå 

inte den totala bedömningen av denna bild. Den här tolkningen stärks ytterligare av en mentalitet 

som råder hos vissa medarbetare på tidningen där de lättvindigt kan klassificera folk likt rasister 

och fascister utan att ha några påtagliga belägg för det. Ett exempel på detta kan man finna i en 

konflikt som utspelade sig mellan tidningen och litteraturvetenskaps professor Ebba Witt 

Brattström våren 2006. Upprinnelsen till denna konflikt låg i att Ebba publicerade en artikel i 

dagens nyheter där hon kritiserade Gringos språkbruk vilket hon hävdade missgynnade de som 

tog den till sig. Chefsredaktören Zanyar Adami valde då att skriva en motartikel där han 

anklagade Ebba för att vilja bevara Sverige svenskt samt att hon var en språkfascist.61 I det 

hänseendet har jag också fått en uppfattning av att det råder en mentalitet ibland vissa skribenter i 

tidningen där man antingen är med dem eller emot dem. Beträffande retoriken som tidningen tar 

i anspråk vid konstruerandet av grupperna invandrare och medelklass svenskar så resonerar jag i 

att detta kan ha ett ytterligare syfte än det som är angivet, nämligen det dramaturgologiska. 

Genom sina stundtals provocerande texter skapar man debatter vilket leder till ökat fokus runt 

tidningen. Med andra ord lockar tidningen till sig läsare genom att använda sig av rubriker och 

meningar som är uppbyggda av kontroversiella ordföljder. En intressant tanke som slagit mig 

många gånger när jag har studerad materialet är reaktionerna som skulle uppstå ifall man hade 

valt att vrida på argumentationerna. Det vill säga om tidningen hade valt att försköna bilden av 

svensken och svenskheten samtidigt som man förstorar schablonbilder kring invandrare och 

förorter, lägg sedan till att materialet skulle nå ut till över en miljon läsare var fjärde vecka. Jag är 

rätt säker på att det politiska etablissemanget hade satt stopp för publicerandet av tidningen illa 

kvickt då.    
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