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Lilla Aktuellts 
fi>'rkrympta vå·rldsbild 
Brott och bruk av kulturella koder 

AV ALEKSANDRA ALUND 

Everybody is talking about crime .. tel! mc who 
arc the criminals? 

Bob Marley 

redagcn den 7 oktober 1994 sändes i 
Lilla Aktuellt - ett nyhetsprogram 
för ungdom på TV1 - ett inslag om 
förekomsten av våld och dess orsaker. 
Mer precist handlade- progra1ninsla

get 0111 invandrares brottsbenägenhet och 
våldshandlingar bland invandrarungdornar. 

Många ungdomar såg säkert progran1met. 
Själv såg jag det tillsan1nnns med min nit
tonårige son Sin1on. Efter programmet satt 
vi tysta en stund. Sedan frågade jag Sin1on 
vad han fått ut av inslaget om våld och 
invandrare. Svaret blev - "Nja ... om att 
jag också skulle slåss on1 1nin n1amma ut
vandrat till Saudiarabien". "Hur då?" frå
gade jag. "Det var som 0111 huvudfOrkla
ringen till varfOr invandrarungdomar slåss 
ligger i kulturkrockar, att utländska män är 
rädda för att deras kvinnor skall kränkas, 
att de är rädda för den svenska kvinnosy
nen ... ", menade Si1non. 

Det var också inslagets budskap. Före
kon1sten av våldshandlingar fOrklaras n1ed 
kulturkonflikter. Den ensidiga fokusering-

en och ko1nbinatione11 av text och bild 
fra1nstår son1 typisk för hur man i det mass
mediala san1n1anhanget systen1atiskt fören k
lar det sociala livets kon1plexiteter. Kultur 
(deras, ungdonurnas, invandrarnas) för
knippas med våld och brott. Sambandet tas 
on1edelbart för givet, underfOrstått eller ut
talat. 

Min utgångspunkt här är nämnda inslag i 
Lilla Aktuellt. Främst för att det på ett så 
övertydligt sätt förenklar och 1nissrepresen
terar ett allvarligt samhällsproblcn1, nän1li
gen våldshandlingar och brott bland unga 
människor, vanligen betecknade som in
vandrarungdon1ar. Eftersmn jag varken är en 
inbiten TV-tittare eller massmedieforskare 
så vet jag inte precis hur vanligt förekon1-
1nande denna typ av verklighetsbeskrivning 
är i TV-n1ediet. Men exe1nplet rned inslaget 
i Lilla Aktuellt får tjäna som en konkret 
exernplificring av en generel1 problematik 
son1 handlar 01n hur olika sociala problem 
representeras i offentligheten, n1assmcdia 
och institutionell praxis, san1t hur denna 
representation kan kornnu att skapa sin 
egen verklighet (set.ex. Grillo, 1985). I detta 
fall utmålas orsakssammanhanget att när 
brott begås, så begås det därför att någon är 
invandrare, n1ed en underfOrstådd "främ-
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man de kultur'' son1 kolliderar med majori
tctssamhällets (dvs. "svensk kultur"). Insla
gets ideinnchåll var att invandrarungdon1ars 
kulturbagage leder till kulturkrockar, kon
flikter, våldshandlingar och brottsligt be
teende. Risken är att denna missvisande och 
schablonartade karaktäristik av olika ung
domsgrupper, våld och brott, skapar sin 
egen verklighet. "Negativ berömmelse" 
kan kon1111a att förpliktiga. 

Massmedial behandling av våld och brott 
tycks i allmänhet utelämna många väsentliga 
aspekter på den brottsrelateradc sociala kon
texten. Inte minst påtagligt gäller detta ung
domars, och särskilt invandrarungdomars, 

uppväxtvillkor och livsbetingelser. Den 
''verklighet'' och de ''orsakssa1nn1anhang'' 
som komn1er till tals bygger, när det gäller 
våld och invandrarungdomar, på förutfat
tade och förenklade antaganden om kultu
rella konflikter. 

Invandrarskap befjädras med exotismer 
och extrernisn1er, vilka ses son1 nedärvda 
genom en kulturell bakgrund. Genom text 
och bild associeras till det primitiva och hot
fulla; den vita arabstaden, kvinnor med 
täckta ansikten, religiös fanatis111 och funda
mentalisn1. "De" är här nu och slåss fOr sin 
kultur, för manlig dominans och kvinnlig 
underordning, för slöjor mot jeans. "In-
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vandrarkultur" blir 01,aken till våld; eller 
uppfattas som om den helt enkelt uttrycker 
sig genom våldshandlingar. 

Genom denna typ av kulturella sterco
typier förtigs eller bortförklaras våldets so
ciala sammanhang. Diskriminering, segre
gation och stigmatisering är en realitet för 
stora invandrargrupper. Deras livserfaren
heter, livschanser och livsstilar är till sin 
natur sociala fenomen och har inte med 
någon nedärvd eller i1nporterad ''kultur'' att 
göra. Samnunhanget för ungdo1nsgruppers 
våldshandlingar och brottslighet är socio
kulturellt bcstä1nd och måste på ett kon1-

plext sätt analyseras i relation till här och nu 
existerande konkreta livsbetingelser. 

Att slåss för kulturen eller livet? 

Låt oss gå tillbaka till Lilla Aktuellt. I en inle
dande expose över ungdom och våld para
derar unga flickor sedda n1ed kameraögat 
bakifrån. Två ungdon1ar avlägsnar sig en 
kylig dag på väg mot ett hus. Snabba bilder. 
Speakertexten är ett eko av bilden av den 
den kalla verkligheten. Ordfragmenten ty

der på att ungdomarna har flytt, plågade av 
någon, kanske en jämnårig, eller en vuxen 
släkting. Ven1 vet? "Våldet sprider sig", sägs 
det. "Ungdomar dödar varandra." Allt pres
sas ihop i TV-bildens rullande exponering 
av nöd; osäkerhet, hemlöshet, bristande för
ankring, övergivenhet och så VALD. Bilden 
stannar upp. 

Sedan beskrivningar och förklaringar. 
N orrmalmspolisens ungdon1savdelning har 
ordet. I Stockholms innerstad begås de flesta 
brotten av invandrarpojkar, sägs det. Alla 
dessa svartn1uskiga brottslingar far nu en 
identitet - de är invandrarungdornar. Det 
är inte förvånande att så är fallet, förklarar 
sedan någon i nästa scen. De konuner ju från 
fjärran land med underliga seder, vanor och 
klädsel. Bilden sveper över en vit stad n:1-
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gonstans i Orienten. Vitklädda 111än i fotsida 
dräkter och svartklädda beslöjade kvinnor. 
Det är som en gamn1al filn1, som en skräck
vision från funda1nentalisrnens Iran eller 
:som från Riad strax före den offentliga 
avrättningen av rikets prinsessa som trotsat 
makten genom att förälska sig i en otillåten 
man. Vi förstår att det är från dessa 1niljöer 
som bråkiga invandrarpojkar k0111mer. 
Speakerrösten ti1lsammans med bilderna sä
ger ungeför så här: Om din svenska mamma, 
blond och fri och jeansklädd och jämställd 
och fritänkande hamnar här, saknar språk 
och kultur, tvingas bära slöja för att bli 
accepterad, då skulle du också slåss. Det DU 
son1 tilltalas förstår nu hela vidden av det 
oundvikliga. Det är kulturella avstånd, kul
turkollisioner, som förklarar varför "don1" 
slåss. Det är för att försvara slöjorna. Men 
deras försvar av sin "kultur", som skymtar 
fran1 från vita arabgator och svartklädda 
ansiktslösa kvinnor, hotar vår kultur. Deras 
rätt att fOrtrycka sina kvinnor hotar att 
beslöja våra kvinnor, är det underfdrstådda 
budskapet. 

Uppfattningen att brott primärt är relate
rat till kulturkonflikt upprepas därefter av 
flera experter. Personal på ungdomsgårdar 
intervjuas. Det levande livets 111ångfald ges 
en grovt fOrenklad beskrivning. Den bild 
som fOrmedlas går sammanfattningsvis ut på 
följande. lnvandrarföräldrar är olika oss. 
Deras kultur är annorlunda än v;\r väster
ländska. De förstår inte svenska och möts av 
myndigheter son1 inte fårstår deras kultur. 
Barnen blir fOrbannade. Deras kultur hotas. 
De försvarar sig och sin manlighet, slåss 
hellre än pratar. De kulturella avstånden är 
för stora och förhindrar all kon1mtmikation. 
Den lösning s01n antyds är likaledes kultu
rellt fokuserad. Man 111enar att vi måste 
möta invandrarföräldrarna och deras får

eningar för att lära oss om deras kultur. Det 
recept son1 skrivs ut handlar om kulturell 
tolerans och samexistens. Samtidigt kon-
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fronteras två kulturvärldar, vår och deras. 
Hur skall tolerans och san1existens då vara 
möjlig? Våldet och brottsligheten orsakas av 
att olikheten är avgrundslik. 

Problemet i resonemanget och förkla
ringssättet ligger inte i sig i att man påtalar 
fcirekomsten av kulturella skillnader, 111en i 
att ''invandrarkulturen'' 1nystifieras, orien
taliseras, och frikopplas fd.n det sociala sa1n
manhangets här och nLL "Invandrarkultu
ren" exotiseras negativt som ett enhetligt 
och kollektivt fenornen, sa1ntidigt som den 
förpassas från att vara något som har att göra 
med konkreta livsvillkor. I stället uppfattas 
den som ett arv, ett kulturbagage man har 
med sig, son1 fungerar på n1otsvarande sätt 
son1 ett biologiskt arv nnn inte kan undfly, 
med en inprogrammerad kod for tanke och 
handling. Den brottsrelaterade invandrar
kulturen behandlas som fcirbunden n1ed en 
navelsträng till ursprungslandet. En stereo
typiserad Kultur blir till den överordnade 
förklaringen som skymmer alla andra forkla
ringsfaktorer, t.cx. sociala missfcirhållanden 
och utanförskap. Dessa förhållandens rela
tion till våld och brott negligeras till förmån 
för kulturaliserande förklaringar. "lnvand
rarkulturen" blir till den fantornbild som 
text och bild i kombination håller fram för 
oss efter att vi har blivit informerade 0111 
sakernas tillstånd. 

Den massn1ediala konstruktionen av in
vandrarkulturens fantombild har sin rnot
svarighet i produktionen av andra fantotn
bilder, också de relaterade till samtidens 
osäkerheter. Journalistikens fokuseringar 
har ofta mycket litet att göra med allsidiga 
belysningar eller etiska och moraliska över
väganden. Kritiken av massn1edias exploa
tering av verkliga problen1 tar också inte så 
sällan avstamp i hur nian behandlar vålds
handlingar och brott. När t.ex. den ökände 
Clark Olofsson skildrar mediernas Franken
stein-konstruktioner av en fanton1bild av sig 
själv så säger han: " ... vad höll de på med? 
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Det var helt overkligt, som på film. Jag var 
med, men jag var tvungen att läsa tidningen 
för att kunna tro på det" (Eklund 1994). 
Jan Eklund menar i en artikel om vår bild 
av ondskan att kri1ninaljournalistiken alltid 
borde sättas under debatt. "Av kvällspressens 
snaskericr i hor och mord mår nian illa. Av 
morgontidningarnas strikta rapportering far 
man inte alltid veta så mycket" (ibid). Me
dierna rider på en kon1plex rädsla får samtid 
och fra111tid. Publiken matas 1ncd krigs-, 
n1ord- och våldsskildringar. Inför behovet 
av att förstå en allt mer k01npliccrad värld 
i stark förändring, till följd av sönderfall, 
migration, rasism och krig, så spelar mass
mediernas betydelse för hur vi uppfattar 
världen och oss själva en tvivelaktig roll. 
Den dag Eklunds artikel publiceras i Daf!.C11S 

1\lyheter kan vi också i samma tidning läsa 
hur massn1edias rapportering har bidragit till 
slakten i Rwanda. Redan bekant är ju hur 
media har bidragit till hat, hets och mord i 
Jugoslavien. 

"Nu skapas en bild av våldsn1annen i Sve
rige. En moralisk panik trappas upp" skriver 
Eklund vidare (ibid), med hänvisning till 
brottsforskaren Jerzy Sarnecki. "Massme
diernas skildring av brott är så upphetsad att 
Sarnecki alltid far en känsla av att statistiken 
har gått i taket. Men när han sätter sig ner för 
att granska vad som egentligen har hänt kan 
han va1je år konstatera att 120-170 1nänni
skor 0111 året mördas, dräps eller n1isshandlas 
till döds i Sverige" (ibid). Eklund konklude
rar att det är en ganska låg siffra och att den 
inte tycks växa. 

Sarnecki själv kon1menterar relationen 
mellan brott och invandrare på fciljande sätt 
(Sarnecki, 1994). Bland personer som falls 
för brott är utlänningar helt klart överrepre
senterade, och barn till invandrare utgör en 
stor andel av dessa. "60 % av de ungdomar 
som till följd av allvarlig asocialitet -främst 
brottslighet - i Stockholms län tas in på så 
kallade hem för särskild tillsyn (§ 12-hem, 

1 
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tidigare kallade ungdomsvårdsskolor) har 
invandrarbakgrund" skriver Sarnccki (ibid). 
Sarnccki menar att en viktig orsak ligger i att 
inte minst de unga med så kallad invandrar
bakgrund inte far den anknytning till sam
hället s01n är nödvändig. Bristande social 
kontroll, splittrade hem osv. är viktiga ut
tryck fOr en social situation som främst pekar 
på att "invandrarna som grupp (m.åste) 
lämna underklassen" (ibid). Risken är enligt 
Sarnecki annars överhängande att vi i Sve
rige far en permanent etnisk underklass av 
den typ som de svarta utgör i USA. Med 
hänvisning till Sveriges internationella an
seende när det gäller kampen för kvinnlig 
jämställdhet så vill Sarnecki att samhället, 
också när det gäller invandrare, tillämpar 
jämställdhet, så att alla oberoende av etnisk 
tillhörighet ges samma möjligheter. Han 
konstaterar dock att "Märkligt nog finns 
dock frågan om minoriteternas jämställdhet 
knappt över huvud taget i dagens svenska 
samhällsdebatt" (ibid). 

Debatten handlar i stället om invandrar
kultur. När ungdomsbrottsligheten kopplas 
till invandrare och deras kultur sviktar allt 
omdön1e och ansvar. Massmedia exploaterar 
människors identitetsmässiga osäkerheter 
när de säljer fantombilder av tittarens egen 
osäkerhet och rädsla. Fokuseringen på 
oundvikliga kulturkollisioner, ackompanje
rad av orientaliserandc stereotypier, skapar 
en slags skräckbild, vars scenario kan liknas 
med det som kom att spelas upp i efter
dyningarna av Betty Mahn1oodys ron1an 
"Inte utan min dotter" (Mahmoody 1990). 
Romanen har återberättats genmn olika 
vandringshistorier som har löpt som en slags 
n1ora1isk panik genom Sverige. Koncen
tration på schablonartade olikheter skapar 
ömsesidigt n1isstroende, avstånd och kon
frontation. 

Frågan om skilda kulturella livsyttringar 
bör inte utelämnas i det offentliga samtalet. 
Men när det gäller kultur och invandrarskap 
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så måste man uppmärksamma den förbin
delse som finns n1ellan invandrares livsvill
kor och den kultur som skapas här och nu. 
Många aspekter av den så kallade invandrar
kulturen är en ren svensk produkt, dvs. har 
uppkommit under svenska förhållanden. 
Invandrares kulturella livsyttringar påverkas, 
i all sin variation, av utanförskap, diskrimi
nering och kulturell stigmatisering. Effek
terna av detta kan, men behöver inte, ha en 
relation till våld och brottslighet. Hur, och 
under vilka specifika villkor, som kultur och 
sociala (miss-)förhållanden sarnspelar och 
påverkar identitetsbildningen måste belysas 
närmare. Dessa centrala frågor måste också 
studeras med hänsyn tagen till alla de olika 
erfarenheter s01n en mångetnisk verklighet 
inry1nmer, särskilt när det gäller ungdon1s
sam1nanhang. 

Människor slåss för livet och inte fOr kul
turen, men den senare kan ibland, när den 
essentialiseras, bli till ett vapen i mellan
mänskliga konfrontationer. Hela historien 
skall berättas, också invandrade människors 
och deras barns. Algots, Volvo, ASEA, Sö
dersjukhuset, Postgirot och så vidare hör till 
hela historien. Erfarenheter av degradering 
och diskri1ninering, liksom ajukdomar och 
skilsmässor, hör till invandrarnas verkliga 
historia i Sverige och den "kultur" som här 
har skapats. Det gör ocksi den omyndig
förklaring av invandrare som fOräldrar, med 
hänvisning till en främmande och fOrtryc
kande kultur, som diverse översittare har 
gett uttryck för. Det är denna typ av erfaren
heter av segregering och förlorad självre
spekt son1 har gjort invandrare till just 
Invandrare. Bilden av denne, vanligtvis 
skildrad som en aggressiv man och passiv 
kvinna, har skapats på vägen. En inte alltid så 
genomtänkt och populariserad forskning 
om invandrare bär sitt ansvar. Och det gör 
också i allra högsta grad olika former av den 
massmediala sensationsjournalistiken. Mot 
bakgrund av skiftande konjunkturer i eko-
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nomi, arbetslöshet och välfardsproblem, har 
gemene mans osäkerhet gjort allmänheten 
till en publik för massmediala fantombilder, 
Frankensteimnonsters och syndabockar. 

Stureplan och krogkön 
i rasismens skugga 

Stureplansmorden hösten 1994 föranledde 
till en början en rad k01n1nentarer i 111ass
media som inte kulturaliserade det brutala 
och tragiska våldsutbrottet 111ed hänvisning 
till invandrarkultur. I debatten tog n1an fasta 
på sociala och strukturella förhållanden: som 
utslagning, diskriminering, underklassvill
kor, segregerade boendemiljöer, splittrade 
familjer, bristande kontakter mellan genera
tionerna, urholkade vuxenroller osv. Ett de
battinlägg med samma inriktning har senare 
påpekat att förorternas underklass, de nyfat
tiga, kan komma att revoltera. "Den s01n 
inte har reella möjligheter att konkurrera 
med majoritetsbcfolkningen om jobb, om 
bostäder, om utbildning och till syvende 
och sist on1 utrymme och makt - den 
revolterar" (Margareta Garpe verksam som 
chef vid integrationsberedningen i Stock
holms stad i DN 5. 7. 1995). När ett ansvars
löst mediavåld, alkohol- och knarkmissbruk 
samt lösa vapen på drift läggs på nyfattigas 
sociala livsvillkor så blir de till sprängsstoff 
för våldsyttringar och brottslighet. Man ute
slöt med rätta att se de skrämmande vålds
handlingarna son1 primärt en kulturellt 
inprogrammerad beståndsdel i invandrares 
möte med det svenska samhället och efter
lyste krafttag mot segregering, diskrimine
ring och utslagning. Denna typ av kom-
1nentarer tunnades dock snart ut och över
flyglades av stereotypa generaliseringar, lik
nande dem som vi mött i det komn1ente
rade inslaget i Lilla Aktuellt. 

Våldshandlingarna äger mm i en tid av 
påtaglig social och kulturell osäkerhet. 

Lilla Aktuelltsjårkrympta viirldsbild 7 

Många ungdomar, särskilt i storstadsmil
jöerna, lever i ett utanförskap. Fan1iljestabi
liteten har i allmänhet försvagats. Sa1nhället 
har kommit att i allt högre grad polariseras 
efter etniska, åldersmässiga och klasspräg
ladc dimensioner. Inte minst möter vi, mot 
bakgrund av detta, ett behov av ,självhäv
delse och revolt gentemot den mondäna 
och rika världens olika ( dörr)vakter. Brotts
utredningar påtalar, som redan nämnts, 
invandrarungdomars (främst pojkars) över
representation när det gäller våldsbrott. Re
dan före arton års ålder återfinns alltför 
många av förorternas arbetarklasspojkar 
med invandrarbakgrund i storstädernas häk
ten och i fängelser, avskilda till en dubbel 
annorlundahet son1 krimine1la invandrare. 
De har i bostadssegregeringens Sverige 
vuxit upp förvisade till speciella socioeko
nomiska miljöer. Med hänvisning till Social
fOrsäkringsutskottets offentliga utfrågning 
den 14 1nars 1995 kan man konstatera hur 
Socialstyrelsens rapport on1 invandrares 
hälsa och sociala förhållanden utgör vad man 
1ned en SOS-ledare kan beteckna som en 
"beklämmande läsning om ohälsa, förtids
pensionering och bidragsberoende" (SDS 
4.4. 1995). Eländet bland de bostadslösa, 
med en ökande andel unga n1ed invandrar
bakgrund, tilltar. Detta är olika sidor av den 
sociala kontexten bakom Stureplansmor
den. 

Det kan omedelbart konstateras att Guil
lerrno MarquezJara blev dömd som huvud
skyldig innan all rättslig prövning. Kanske 
därfår att han var "invandrare". Unga män 
med invandrarbakgrund är skyldiga därför 
att de lever och agerar i en tid som i för
väg dön1er dem. På Stureplan var det två 
"mindre skyldiga" bröder, samt Nano Jara 
och Tommy Zethraeus son1 var ''1nera skyl
diga". När bröderna uppträder inför tings
rätten är de klädda i finkostyn1er, 1nedan 
Tommy (den svenske) kommer i fångkläder. 
"Han är klädd i grön skjorta, knäppt ända 

l .. ·.I 
I 



8 Aleksandra Älund 

upp till hahen, gröna byxor och det ser ut 
som 01n han helt enkelt inte bryr sig om sin 
klädsel längre utan går i häkteskläder. Skill
naden mot de båda bröderna är stor. De 
fortsätter att vara elegant klädda i kostymer 
eller kavajer och udda byxor, vita skjortor, 
alltid slips. Det är inte snobbism. Det är en 
del av uppfostran. En man är alltid elegant 
klädd i officiella sammanhang i deras kultur. 
I Sverige gäller ju inte längre 'som Du är 
klädd blir Du hädd'" (AB 11.4. 1995). Be
tyder detta att Tom.n1y är avspänt cool på ett 
modernt sätt? Och att de bägge bröderna är 
gammalmodigt enfaldiga? Tror de att det är 
kläderna som gör eller ursäktar m.änniskan, 
eller vad? 

I Dagens Nyheter rubriceras artikeln om 
förhöret med Jara med "Det handlar om 
heder och svek" (DN 12.4.1995). Det tycks 
som 01n grabbarna är "latinos'' och att deras 
machokultur och lojalitet till kompisarna 
överskuggar allt annat. De är helt enkelt inte 
svenskar och kulturen :far skrika ut deras 
missanpassning. "Men så sn1åningom stud
sar begrepp som heder och svek, respekt och 
hänsyn mellan ekväggarna i säkerhetssalen. 
Svensk saklighet kolliderar med latinsk 
manlighet. Lugn och måttlighet med hetsigt 
temperament" (ibid). Inte heller Jara tycks 
ha fattat att vi befinner oss i Sverige. "Ord 
och begrepp betyder olika saker för chefs
åklagare Jan Danielsson och Guillermo 
Marquez" (ibid).Jara uppges prata en något 
stötig svenska med en lätt brytning. Han 
beskrivs som en svartskalle som bråkar med 
dörrvakten J ocke som inte släpper in ho
nmn i rikemansvärlden. Och så skjuter Jara 
honom. För att han är svartskalle med het
sigt temperament!? 

Man leker med elden om man reduce
rar allt till bestämda invandrarkulturer och 
dito identiteter genom att beskriva dessa 
unga män som "latinos" som vandrar in 
i rättssalen som ur någon dålig roman om 
den colombianska maffian eller som direkt 
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instigna från Pampas, fostrade i dess speci
fika hederskodex. Skall man förstå dessa 
unga män och deras handlingar så kan de 
inte plockas ut ur det reella sam1nanhang 
som har gjort deras liv fattigt och som har 
kränkt deras självkänsla till bristningspunk
ten. 

En kulturaliserande förståelse av sociala 
1nissförhållanden innebär att fen01nen som 
diskriminering och segregering beslöjas 
bakom "kulturella" förklaringar. Invandra
res boendesegregering förklaras t.ex. ibland 
med hänvisning till deras kulturella val att bo 
i flock eller släktvis (se Andersson-Brolin, 
1984). Utslagningen på arbetsmarknaden 
förklaras ibland likaledes med hänvisning till 
invandrare ajälva, deras mentalitetsdrag, 
hemlängtan och andra kulturdrag (för kom
mentarer till detta se Knocke 1994). Inte 
minst har den senare typen av fOrklaringar 
använts när det gäller invandrade kvinnors 
problematiska hälsa, långridssjukskrivningar 
och höga grad av förtidspensionering. 
Nyare feministiskt inriktad forskning har 
kunnat visa att förklaringen i stället är ex
tremt hårda arbetsvillkor (Knocke 1991 samt 
Alund och Schierup 1991). Kopplingen av 
kultur till brott beslöjar också genom sin 
kultum1ystik utanförskapets realiteter och 
konsekvenser. Den som ur vissa aspekter är 
"offret" kommer då på ett förenklat och 
missvisande sätt att utpekas som den egent
ligen "skyldige". 

Den kulturella dimensionen kan natur
ligtvis inte lämnas därhän, vilket ibland 
har förespråkats (se t.ex. Bel Habib 1992). 
Ett osynliggörande av kulturella aspekter 
kan innebära att betydelsen av kulturella 
rangordningar, hierarkier och maktcentra 
län1nas utanför förståelsen av de förhål
landen som invandrarskapet handlar om. 
Men det viktiga är, som redan har påtalats, 
att det komplexa samspelet mellan social 
struktur och kultur beaktas. Ett i samman
hanget användbart kulturbegrepp måste 
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fokusera på den typen av samspel. Vålds
handlingar är naturligtvis i viss mening rela
terade till kultur, men det handlar då inte 
om kultur son1 något importerat, som arv 
eller bagage. I stället handlar det om här 
och nu framväxande kulturella livsstilar 
som utvecklas i marginalen av det mång
etniska samhället, till följd av utanförskap, 
segregering och stigmatiserande diskrimi
nermg. 

Inti Cecil Sondlo har i debatten efter Stu
replansmorden försökt beskriva den reella 
förekomsten av olika invandrarkulturer 
(Sondlo 1994). Stockholms krogköer, mötet 
n1ed dörrvakterna samt selektionen av väl
komna och ovälkomna gäster följer ett 
system som Sondlo förbinder med en kultu
rell (ut)sorteringsprocess enligt rasismens 
logik, med sina egna strukturer och skydds
poliser. "Så här ungefår värderas människor 
inom krogmiljön: svenskar står hög-st på 
trappan av pyramiden, därnäst andragenera
tionens invandrare och sist kommer 'slödd
ret', t.ex. de flesta svarta. Katten på råttan, 
råttan på repet ... Rangordningen upprätt
hålls av invandrade restaurangägare som gör 
detta smutsiga jobb hjälpta av vakterna, för 
att svenskarna skall fa dansa i fred utan att bli 
störda ... " (ibid). Krogkön med sin rang
ordning uppvisar i princip samma fcirhållan
den som gäller på arbetsmarknaden. Arbets
lösheten är ju relaterad till hudfarg och 
"kultur" (svensk, nordisk, utomnordisk 
europeisk och uton1europeisk i ökande 
skala), så att arbetslöshetsandelen ökar när vi 
går från svenskar till de nordiska invand
rann, sedan till de västeuropeiska, östeuro
peiska, sydeuropeiska och sist till utom
europCer 1ned svarta som uppvisar de hög-sta 
arbetslöshetstalen. 

I det offentliga samtalet har den uppen
bara faran för växande rasisn1 genom diskri-
1ninering efter kulturella rangordningar inte 
tillräckligt kommit att uppmärksammas. 
Flera försök att föra in beteckningen "kul-
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turrasism" i debatten CTonsson 1993, Bel 
Habib 1992, Molina och Tesfahuney 1994a 
och 1994b samt Alund och Schierup 1991) 
har mötts av motvilja och ett kompakt mot
stånd. Rasisn1 som beteckning är något som 
fcirbehålls en traditionellt högerextre1nistisk 
rasism, vars marginella roll för övrigt är ett 
skäl till varför man uppfattar rasismen som 
ett mindre akut problem. I stället är det 
beteckningar som "främlingsrädsla", "främ
lingsfientlighet" och "motvilja" som domi
nerar debatten. Systematisk social ojän1lik
het slätas lätt över när fokuseringen blir på 
okunnighet och negativa attityder, med den 
följden att problemets lösning söks i upplys
ning och mera kunskap om främmande kul
turer. Rasism omvandlas då till en fråga om 
enfald och diskriminering reduceras till en 
fråga om bristande information och klent 
intresse av att mötas. Olika informations
insatser har inte kunnat förhindra att det 
sociala utanförskapet har bestått och för
djupats, både i relation till arbetsmarknad 
(AMS, 1995) och samhällelig maktstruktur 
(Ungdom mot rasism, 1995). Samtidigt har 
utanförskapets marginella "kulturer", ska
pade här och nu, kommit att på ett tragiskt 
och blint sätt slå tillbaka genom våldshand
lingar och brottslighet. 

Sondlos beskrivning och varning tycks 
vara befogad (Sondlo 1994). "Det handlar 
inte ens om främlingsfientlighet utan om 
naken rasisn1, riktigt gam1naldags sådan, 
precis som den tillämpades i USA:s djupa 
söder för länge, länge sedan och till helt ny
ligen i Sydafrika" (ibid). Apartheid kan ta sig 
många former, också genom systematisk 
köselektion. Dessvärre tycks vi befinna oss 
mitt i framväxten av ett allt mer tudelat sam
hälle 1ned invandrare och svenskar på varsin 
sida, med olika villkor på arbets- och bo
stadsmarknad osv. En sofistikerad etnisk dif
ferentiering skiktar denna grova indelning 
efter hudfärg och kulturell "närhet". Skalan 
av det mer eller mindre främmande motsva-
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rar den ojämlikhet smn också återspeglar sig 
i arbetsmarknadsstatistiken (AMS, 1993 och 
1995). Denna utveckling kan komma att 
splittra upp samhället i ett antal enklavise
rade etniska världar med potentie1la ur
bana mikrokrig (Enzensberger 1993). Stefan 
Jonsson har påpekat samma sak 111.ed hänvis
ning till USA (Jonsson 1993). Los Angeles
kravallerna har sin bakgrund och realitet 
också i etniska konflikter, eller kanske sna
rare gängkrig, mellan svarta, koreaner, latin
amerikaner, kubaner och haitier. Brittiska 
san1häl1svetare har sedan länge pekat på sam
bandet meUan rasism och kravaller i eng
elska "innercities", 1ned konflikter 111.ellan 
svarta och pakistanare osv. (Gilroy 1987, 
Solomos 1988, Wrench and Solomos 1993 
m.fl.). Risken är att vi går mot en framtid där 
etniska enklaviseringar utesluter och be
kämpar varandra. Svenskar stä1ls n1ot in
vandrare, invandrargrupper n-iot invandrar
grupper och oheliga allianser uppstår av den 
typ smn vi sett i Tyskland genom samför
ståndet mellan turkiska fascister och "äkta" 
tyska högerextremister, liks;om genom olika 
samarbeten mellan extremistgrupper över 
Europa. 

Vardagsrasis1nens systematik och realite
ter har inte minst komn-iit att uppmärksan-i
mas genom den holländsk-surinamesiska 
rasisn-iforskaren Philon1ena Esseds arbeten. 
Essed menar att rasis1nen befinner sig i "en 
övergångsfas från biologiskt betingade be
teckningar för underlägsenhet och överord
ning till kulturellt bestämda kategorise
ringar, närn-iare bestän1t etniska, genom 
vilka etniska minoriteter uppfattas som 
'annorlunda' och följaktligen underförstås 
som patologiska, problematiska ... " (Essed 
1987:5 i min översättning). Denna kulturali
serande forn1 av rasism befrämjar vad n-ian 
kan kalla samhällets "etnicisering" (i hety
delsen social differentiering efter kultureUa 
kategorier och indelningar) och är enligt 
Essed av underförstådd karaktär ("more 
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implicit"), eftersom "den döljs av en 'de
n1okratisk' diskurs, vars ideinnehåll är att 
den etniska mångfalden präglas av 'jämlik
het"' (ibid). 

Rasism på n1ikronivån definierar Essed 
som '' en maktutövningsprocess som skapas 
och aktiveras genom kognitioner och hand
lingar" till en form av common sense rasism, 
kanske den vanligaste formen får diskrimi
nerande social praktik. Denna refererar till 
"de ide er, trosfOreställningar och känslor 
som konstituerar våra omedelbara och mer 
eller mindre naiva eller fördomsfulla var
dagsfOrklaringar". Mikronivåns rasism in
kluderar därför enligt Essed "kvarlevande 
drag av rasistiska ideologier i människors 
vardagsuppfattningar om ras och etnicitet". 
Uppenbarligen förhåller det sig så att här 
föreligger ''en underfårstådd ideologi, n1ed 
motsvarande kmnplex av common sense
uppfattningar, som går stick i stäv med ut
talade jämlikhetsideal" (ibid: 5 fl). 

Om 1nan negligerar kulturaliserande atti
tyder i de vardagliga relatione1na, och av
färdar dessa som 0111 de inte har med rasism 
att göra, så skapas förutsättningar får en legi
timering av över- och underordning efter 
kulturella eller etniska linjer. Även i Skandi
navien är den don1inerande tendensen att 
man avfärdar olika former av "common 
sense-rasis1n" ("jag är inte rasist, men ... "). 
Det som upp1närksammas är "den riktiga" 
eller "den vanliga" rasismen, dvs. den son1 
bygger på ett rasbiologiskt fundament. Men 
att bortse från vardagsrasismen till förmån 
för rasismens 1nest explicita och extrenia 
varianter leder till att man förlorar de sociala 
relationerna och spänningarna ur sikte. Kul
turellt betingade rangordningars sociala 
betydelse och effekter kan då inte belysas, 
utan tas för givna. Systematisk etnisk åtskill
nad och ojämlikhet kommer heller inte att 
ifrågasättas. Rasisn1ens skugga faller över 
utbildningsmöjligheter, arbetsvillkor, boen
de och krogköande. 
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Kamerans sociokulturella öga 

Det tidigare kommenterade inslaget i Lilla 
Aktuellt spelar direkt eller i underförstådda 
termer på ''common sense''-uppfattningar 
om kulturella skillnader som givna och ärft
liga. Informationen, eller snarare budskapet, 
laddas med ett betydelsebärande bildspråk 
(invandrare, arabstad, könsförtryck, funda
mentalism). "Invandraren" skapas som en 
fantombild och blir skyldig bortom det 
individuella brottet. "De" är kulturellt olika 
"oss", potentiellt eller faktiskt våldsamma 
därför att de är kulturellt olika. Den kultu
rella stereotypins orientalism är förenklad 
och retuscherad för att saluföras på media
marknadens torg. Denna typ av mediautbud 
bäddar för en form av hets mot folkgrupp 
och inbjuder implicit till kulturkrig. In
vandrarungdomar är de utanfOrstående och 
splittrade "offer" som närmast får betala pri
set genom att utpekas som de "skyldiga". 

Stuart Hall har bland andra påpekat att 
"media inte på ett omedelbart och självklart 
sätt rapporterar om händelser som i sig har 
ett givet nyhetsvärde" (Hall et al. 1978:53 i 
min översättning). I stället förhåller det sig så 
att " 'Nyheter' är slutprodukten av en kom
plicerad process där händelser och ämnen 
utväljs och presenteras i överensstämmelse 
med en socialt konstruerad uppsättning 
kategorier eller bedömningar" (ibid: 57). 
Vad som är nyheter, och signifikanta sådana, 
liksom hur dessa nyheter skall förstås, sorte
ras och definieras redan i förväg. Inte minst 
viktig är budskapets förmedling eller tolk
ningsdirn.cnsionen. Rapporterade händelser 
inkapslas i ett meningssarnmanhang som 
bestäms av de betydelsesystem ("meaning
mappings") som karaktäriserar publiken i ett 
givet samhälle vid en viss tidpunkt. Dessa 
betydelsesystem utgör ett slags common 
sense som är en integrerad del i den don1i
nerande kulturella ordningen. Journalistisk 
praktik både åberopar och producerar sådan 
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ordning. "När händelser ges en innebörd av 
media, både genom och till bestärnda inne
börds- och tolkningssystem, så fOrutsättes att 
vi alla har tillgång till och brukar sådana för
ståelsesystem, samt att de till sin fundamen
tala stuktur är mer eller mindre gemen
samma för publikens alla skilda sociala 
grupper" (ibid: 55-56). 

Massmedierapportering underförstår en 
kulturell konsensus och det som represente
ras i media förmedlar det underförstådda, 
dvs. en dominerande n1eningsinnebörd. 
Inslaget i Lilla Aktuellt spelar på en domi
nerande tolkningskod, en i förväg redan 
existerande uppfattning. De våldshandlingar 
som behandlas ramas in i en förutfattad me
ning. Media återger eller snarare represente
rar verkligheten i enlighet med en domine
rande tolkningsram, eller som Hall kallar det 
"dominerande diskurs" (Hall 1980). Bud
skapet blir genom text och bild en helhet 
och till en officiell sanning om hur saker och 
ting är och varför de är på ett visst sätt. Det 
i överensstämmelse med den dominerande 
diskursen kodifierade budskapet understry
ker en viss uppfattning om relationen mel
lan kultur och våld. "lnvandrarkultur" lad
das med en specifik innebörd och förbinds 
med rapporterade händelser, t.ex. vålds
handlingar och brott, på ett betydelseladdat 
sätt. Invandrare är annorlunda, frän1n1ande, 
primitiva och våldsamma. Eftersom de är 
avvikande och inte anpassade till förhållan
dena här så underförstås också att utanför
skapet är självförvållat. Ojämlikheten på 
arbets- och bostadsmarknaden underfOrstås 
i förlängningen också som självförvållad. 

I Lilla Aktuellts kodifierade budskap 
främmandegörs invandrare "en bloc". Brot
tet kulturaliseras. Den socio-kulturella ord
ningen beskrivs som bestående i en ound
gänglig konfrontation mellan "vi" och 
"dom", utan möjlig ömsesidig kon1munika
tion och utbyte. Brottsbenägenhetcn natu
raliseras till en kollektiv egenskap hos in-
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vandrare. Integration tycks inte vara n1öjlig 
att uppnå, eftcrson1 kulturavståndet är for 
stort. Sondlos kartläggning av krogkön är en 
syn1bolisk återgivning av samhällets sociala 
kartering och en oppositionell läsning i rela
tion till denna don1inerande diskurs. Vålds
handlingarna och brotten sätts här in i en 
annan tolkningsram. Segregationen, diskri
mineringen och rasismens kulturella rang
ordning blir hos Sondlo till en bakgrund för 
våldsutbrotten. Kamerans (medias) socio
kulturella öga (dominerande diskurs) ifråga
sätts hos Sondlo genon1 ett annat betydelse
och tolkningssystern än det som Lilla Ak
tuellt anspelar på och producerar. 

Kulturell hierarkisering 
och (ut)rensning 

Vad det handlar om är att vi allt oftare 111öter 
en slags "orientalisering" när det gäller 
bilden av invandraren son1 den andre och 
annorlunda. Invandraren beskrivs kliche
artat, förenklat och stereotypt som en frän1-
ling 1ned 1nuslimska kulturdrag. Såsom '' den 
andre" blir han till "araben" eller "musli
men", inte så sällan karikerad genon1 för
vridna bilder. Sådan orientalisering kan 
kon11na att befästa fördon1sfullhet genten1ot 

invandrare och förenklade uppfattningar 
om brottsbeteende. När beteckningen "in
vandrare" blir till en negativt laddad katego
risering av människor så far beteckningen en 
stig1natiserande funktion i vardagslivet, i 
skolan och på arbetsmarknaden. Olika n1än
niskor, invandrade såväl son1 födda och upp
växta i Sverige, etiketteras får livet n1ed en 
kategoritillhörighet son1 förpassar dem till 
annorlundahet, utanförskap och en andra
gradens medborgarskap. 

Denna typ av kategorisering har kon1mit 
att spela en allt påtagligare roll i mediarap
porteringen, vardagslivets olika samn1an
hang, de skilda san1hä1lsinstitutionernas 
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praxis och den forskning som står offentlig 
åsiktsbildning nära. I stor utsträckning har 
det varit just genmn forskningen om in
vandrare som överfokuseringen på "kultur" 
har kommit att skjuta åt sidan blicken för de 
sociala realiteternas roll och komplexiteter. 
Denna vad man brukar kalla "ku1turalise
ring'' har jag tidigare berört i flera olika sam
manhang (set.ex. Alund och Schierup 1991, 
Alund 1990, 1991 a och 1994b). 

Förklaringen till "kulturaliseringen" står 
fönnodligcn att finna i de identitetsmässiga 
osäkerheter som kännetecknar vår samtid, 
och som också har fört fram frågan om kul
turen i centrum får intresset. Behovet av en 
kulturell identitet har i Sverige, såväl son1 
andra europeiska länder, kommit att inne
bära en orientering mot det egna, det äkta 
och unika, gentemot det andra, det som inte 
tillhör oss, de annorlunda och främmande 
invandrarna. Upplösningen av den natio
nella identiteten i den europeiska integra
tionsprocessen, parallellt med den ekono
miska krisens effekter för den sociala diffe
rentieringen och åtföljande sociala osäker
heter, utgör de allmänna betingelserna får 
founväxten av kulturen son1 ett centralt 
politiskt och identitetsmässigt slagfält (se 
Wallerstein 1990). Ali Rattansi har med hän
visning till förhållandena i Storbritannien 

kon11nenterat det hela så här: "Problemet 
med kulturell, och särskilt etnisk, essentia
lisn1 är att den har format och i realiteten 
förvrängt den offentliga debatten och miss
lett framväxten av relevant kunskap" (Do
nald and Rattansi 1992:20 i min översätt
ning). Rattansi n1enar att den kulturella 
mångfaldens politik har reducerats till ett 
intresse får diverse folklorismer och ett san1-
tidigt undvikande av kontinuiteten i den 
rådande makthierarkin. Vad son1 inte upp
märksammas är hur olika kulturella makt
centras auktoritet och legitimitet vidmakt
hålls. När skilda kulturella livsyttringar 
definieras utifrån avvikelser från den domi-
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"1Vdr detgd/[cr k11!t11r och i1wandrm~,kap måste man 11pp111drksamma d('JJfiirhinddsc som finns mellan invandrares 
/i11svi!lkor och den kultur som skapas här ocfl 1111. ,Hå11ga aspekter ar; drn så kallade irwandrarkuulturcn är en ren 
svensk produkt, d11s. fl({r uppkommit 1111dcr svr:nskafdrl//11/a11dc11." Bi/dm µ/sar invandran111c'<;don1 i Botkyrka. 

I'oro: Adina E/111. 

ncrandc kulturen, i stället för i relation ti11 
diskontinuerliga variationer, så kommer 
111ångkulturalism att underställas assimilatio
nismens politiska logik. 

En kulturell hicrarkisering håller alltså på 

att ske i skuggan av att "det egna" m.arkcras. 
Detta "det egna" uppträder bland annat 
genom att olika former eller schatteringar 
av Hedningar, Vikingar, Folkrock och lik
nande intar scenen, vilka uttrycker ett sö-
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kandc efter rötter och tillhörighet, ofta med 
en underström av anspråk på folklig äkthet 
som identitetens kärna. Bruket av "kultur" 
i identitetssökandet kan lätt, om det för
binds n1ed en hiefarkisering, bli till ett n1iss

bruk i en tid av identitetsn1ässig osäkerhet. 
Det dorninerande sättet att beskriva 1najori
tets-n1inoritetsrelationcr kännetecknas i 

Sverige av rangordnande polariseringar 
mellan "oss" n1ed hon1ogen svensk kultur 
och "dom" med främmande kultur. Kultu
rella processer i det 1nångkulturella Sverige 
beskrivs på analogt sätt smn ensidiga anpass
ningar av det avvikande och främmande 
(traditionella och invandraraktiga) till något 
nornialt, hon1ogent och nationellt (mo
dernt och svenskt). Vad "kultur" inbegriper 
bestäms i 1notsvarande utsträckning av en 
snävt och statiskt definierad etnicitet. Vad 
som härigenom lämnas ouppmärksamrnat är 
de dynamiska aspekterna på moderna inte
grationsprocesser i ett mångkulturellt sam
hälle. Inte n1inst problematiskt blir detta när 
unga svenskars, med invandrarbakgrund, 
sociala utanförskap i grunden förstås som 
kulturella avvikelser och den kulturella 
hierarkiscringen härigenom fOrbinds n1ed 
en underförstådd uppfattning om nödvän
digheten av en utrensning av främmande 
elen1ent. 

Brottets sociala sammanhang 
-fiirankring och identitet 

Identitet och förankring har - med sam
tidens genomgripande ekonon1iska, poli
tiska, sociala och kulturella förändringspro
cesser - blivit allt mer osäker och sårbar. 
Särskilt invandrare och ungdomar påverkas 
av denna samhälleliga omvandling. En all
män utveckling mot klassmässiga polarise
ringar och ökad ojämlikhet har ytterligare 
gjort invandrare svagt förankrade på arbets
marknaden. De står utanfOr den politiska 
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och adn1inistrativa beslutsnuktcn, är i hög 
grad bidragsberocnde och befinner sig till 
följd av segregering och diskrirnincring i en 
identitetsmässigt sårbar situation. Orsaken 
till detta ligger också specifikt i n1edborgar
och uppehållsrättens osäkerheter. Invand
rarpolitiken är under omprövning i Sverige, 
i stor utsträckning under påverkan av en 
europeisk harmonisering. Utvecklingen ty
der på att politiken allt n1er inriktas n1ot 
exkludering, i stället för inkludering. Vilka 
effekter detta får för det mångkulturella 
san1häl1et, etniska relationer och etnisk 
mobilisering är ovisst. 

Den moderna människans kulturella 
identitet är i omvandling. Vi möter i dag ett 
överflöd av livsstilar och modeväxlingar. 
Dessa är inbäddade i ett symboliskt univer
sum som refererar till såväl autentiska son1 
fabricerade stilar och identitetsformer. Iden
titetsmässig osäkerhet exploateras genom 
marknadens prefabricerade och konsum
tionsbefrämjandc livsstilsutbud. In- och 
utgrupper definieras internt och externt via 
kulturella livsstilsmarkörer på ett sätt som 
skapar ett komplext mönster av differentie
ring. De olika mikrokulturernas symbol
världar överskuggar lätt mera on1fattande 
kollektiva tillhörigheter och intressen, vil
ket leder till uppsplittringar och motsätt

ningar. Bland ungdomar ser vi sådan upp
splittring efter skilda kulturella markörer, 
etniska, politiska osv. Ytterst är också varje 
individ allt mer splittrad mellan kravet på 
en grupptillhörighet och behovet av indivi
duell identitet. 

Identitetsbildning är oundgängligen av 
politisk karaktär ("inescapably political") 
geno1n sin sociala bestä1nning (Gilroy 
1995:5). Frågan om vem man är besvaras i 
grunden utifrån individernas skilda erfaren
hetsbaserade processer. Identiteten eller den 
individuella tillblivelsen speglar den sociala 
identifikationens villkor och förlopp, där 
arbete, språk och vardagslivets interaktioner 



KUL'l'UllELLA PERSPEKTIV 1995: 4 

fungerar son1 "grundläggande mekanismer 
för social tillblivelse" (ibid:6 i min översätt
ning). Det är det levda livets villkor som så 
att säga iscensätter identitetsbildningens 
dran1a, dess rum och symboliska former. En 
viktig ram för detta drama är de kulturella 
hierarkier som ackompanjerar den sa1nhäl
leliga sociala differeritieringen, oavsett om 
den kulturella rangordningen bygger på 
klass, kön, ålder, etnicitet eller ras. Identitet 
blir något som i grunden är förbundet 1ned 
en kamp fOr att "skapa ordning i ett virrvarr 
av plågsamt socialt liv" (ibid), även om 
identitetsarbetet är mycket mer komplext 
än att bara skapa ordning för ett stabilt och 
integrerat själv. 

Det som betecknas som (invandrar)ung
domars kultur(er) kan inte förstås utanför 
det sociala landskap som de lever i här och 
nu. Utanförskap skapar både en kulturell 
och social protest, en motståndskamp, som 
kan ta sig såväl defensiva som offensiva for
n1er. Den värld so1n utesluter kan själv 
komma att bli utesluten. Och reaktionen på 
kränkning och socialt utanförskap kan 
komma att riktas mot dem som befinner sig 
på samma låga nivå eller lägre i den sociala 
statushierarkin. Kollektiva och individuella 
reaktioner på kombinationen av social diffe
rentiering och kulturell rangordning kan 
kanske bäst fOrstås i relation till n1öjligheten 
att försörja sig själv och den egna själv
respekten. 

Kalla siffror talar här sitt tydliga språk. 
AMS har påvisat en dramatisk försämring 
av invandrares arbets1nöjligheter och en 
ökning av arbetslösheten bland alJa invand
rare. Larmrapporter från Stockholtns stad 
talar t.ex. om nära totalt socialbidragsbe
roende bland invandrade s01nalicr. Andra 
nyanlända flyktinggrupper uppvisar också 
ett skrämmande högt bidragsberoende. 
Invandrares utbildningsn1ässiga kompetens 
ifrågasätts och "kulturdistans" eller andra 
argument får arbetsmarknadsmässigt utan-
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förskap står inte i någon som helst rimlig 
proportion till detta socio-ckono1niska 
utanförskap, n1cd åtföljande passivisering 
och kränkning. Samhället framstår som allt 
mer tudelat. Inte n1inst ungdonurnas si
tuation präglas av att de möter stängda 
dörrar. 

Vilket slags identitet som blon1n1ar under 
dessa villkor beror minst av allt på något kul
turellt arv. I den moderna n1ångctniska stor
staden utvecklar unga människor högst 
komplexa livsformer, vilka relaterar sig till 
skiftande sociala livsvillkor och hela poly
fonin av kulturella stilar och livsyttringar. 
I-lär korsas lokala, nationella och globala 
inflytelser till en gränsöverskridande bland
ning. Man ringer från Stockholmsförorten 
tilJ farmor i Turkiet, farbror i Luleå och 
moster i Hongkong. Surfar på IT-nätet 
och tittar på MTV. Ofta umgås man i högst 
blandade ungdomsgrupper. Samtidigt ät 
man utanför sitt eget livsrums globala för
ankring isolerad. Tunnelbana, till City, nat
tens gator, Gamla Stans skinheads, poten
tiella arbetsgivare som man blir avvisad 
ifrån ... Den yttre världen markerar: Du är 
främmande. Ungdonurna som jag har mött 
under n1itt fåltarbete menar vanligen: "Allt 
är en illusion! När vi pratar, säger våra namn, 
bär på vårt yttre genon1 ett landskap som 
inte är vårt grannskap, så känner vi att vi är 
förvisade." Jag har hört berättelser om att 
man byter namn, färgar håret och opererar 
ansiktet. När Gulevski blir Gullet och med 
blåa linser och blont hår söker jobb så blir 
han ändå igenkänd, avvisad och återigen 
kränkt. 

Detta är våldshandlingdrnas sociala sam
manhang. Utanförskap kan k01nn1a att skapa 
subkulturer som ger en känsla av identitet 
och förankring i en hård värld. Den mo
derna staden tenderar att fragmenteras till en 
arena av apartheidiserade homelands. Så
dana subkulturer och homelands kan trots 
den kulturelJa stign1atisering son1 omgärdar 
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dem bjuda på närhet och säkerhet. Det är 
utanförskapet och underordningen som ska
par bitterhet och reaktiva enklaviseringar 
och gängbildningar. Men samtidigt närs av 
sarnma skäl en protest och ett motstånd. 
Gängbildningar, konflikter, symboliska stri
der och våldshandlingar återspeglar nyfattig
dom, medborgerlig osäkerhet och hemlös
het i samhället. 

Den ekonomiska krisen drabbar särskilt 
storstädernas förorter n1ed en hög koncen
tration av invandrarbefolkning och traditio
nell arbetarklass. Här skapas implosiva ladd
ningar där den svage vänds mot den svage, 
arbetarklassbarn mot arbetarklassbarn, in
vandrare 1not skinheads. Dessa konflikter 
ikläder sig inte så sällan kulturella sym.boler 
i en tid då osäkerhet och utsatthet försöker 
sämjas med identitet och kontroll. Skin
heads besjunger den förlorade storhetens 
traditioner och etniska ungdomar kan iden
tifiera sig genom sökande efter kulturella 
markörer i sina vitt skilda självbespeglingar. 
Det som blir "äkta" här och nu har sällan 
med gamla traditioner att göra. Olika gäng
bildningar använder svunna tiders ikono
grafi för n1odernt bruk. Tors han1mare 
svängs mot turbaner. De nya kulturella livs
yttringarna har inga direkta förbindelser 
med utvandringsländernas traditionella livs

stilar och kulturella identiteter. Snarare än 
att appellera till det förgångna signalerar de 
behovet av att erövra ett livsutrymn1e inför 
framtidens osäkerheter. 

Ofta får de kulturella markörerna en kos
mopolitisk karaktär. Ett exempel är den 
Harlem-inspirerade hip-hopkulturen. Hip
hopbyxor, rastahår och nya språkliga uttryck 
sprids genom den symboliskt laddade dra
maturgin till att fOrankra men också för att 
åtskilja. De kulturella m.arkörerna fungerar 
genom att fOrbinda splittrade unga männi
skor i en livsstil son1 symboliserar protest 
och motmakt. De banar väg för kulturella 
brytningar och inbrytningar, erövringar och 
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livsrmn. Syn1bolerna kan också utvecklas 
till att bli bärande inslag i etniska eller tvär
etniska gängfundamentalismer. Relationen 
till 01nvärlden gestaltas inom ramen för ett 
"vi mot dom". Det är i detta sammanhang 
av identitet, förankring och subkulturell 
livsstil som våldshandlingar uppträder. 

Den våldsrelaterade kultur det handlar 
om är en svensk kultur, utvecklad i det 
svenska samhällets realiteter av social ojäm
likhet och segregation. Den kulturella iden
titet det handlar om är på inget sätt kopplad 
till traditionella kulturer. "Etnisk tillhörig
het kan i dag vara uppenbart tömd på egent
ligt kulturellt innehåll" menar t.ex. Thomas 
K. Fitzgerald n1ed hänvisning till Werner 
Sollors (Fitzgerald 1992:116 i min översätt
ning). Traditionell etnisk identitet tenderar 
i dag att ha försvagats, snarare än att vara rela
terad till en framväxande gruppidentitet så 
son1 vi tidigare har kunnat se (Fitzgerald ibid 
inspirerad av Joshua Meyrowitz). Modern 
etnicitet är enligt Werner Sollors helt enkelt 
skapad ("invented") som en kulturell kon
strnktion (Sollors 1989:XV), vilket inte 
innebär att de etniska identiteter och kon
flikter som i dag uppträder för den skull är 
1nindre reella. 

Det som 1nåste uppmärksammas är att de 
identiteter och tillhörigheter som skapas 
inom ramen får det mångkulturella samhäl
lets heteroglossia på inget sätt är "rena", 
ursprungliga eller förbundna med ett fixerat 
förgånget. De karaktäriseras snarare av "en 
anmärkningsvärd öppenhet inför möjlig
heten att förbinda specifika kulturella idiom 
med yttre villkor och signaler, samt att in
korporera sådana. Dessa blir då 'naturliga' 
och centrala inslag i det lokala och gemen
samma vardagliga livets kulturella uttryck" 
(ibid:XV-XVI i min översättning). 

Utifrån detta perspektiv kan vi återvända 
till Lilla Aktuellts världsbild. Invandrarnas 
"kultur" är inte medfödd, oundgänglig eller 
främmande. Kulturella livsstilar skapas och 

' 
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förändras på basis av sociala livsvillkor och 
möjligheter, såsom sprungna ur en tidsrela
terad sammanflätning av det lokala, natio
nella och globala. Att förbinda våldshand
lingar och brottslighet med orientens mystik 
och dänned sam1nanhängande kulturkon
flikter är ett förkrympt och farligt sätt att 
lägga ut ditnridåer, bakom vilka sociala 
åtskillnader, ojämlikhet och scgregerande 
utanförskap döljs. 
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Summary 

The Contracted World-view of "Lilla Aktuellt": 
Crimc and the Use of Odtural Codes 

The treatmcnt of immigrants, crime and violence in 
the massmedia seems gencrally to exclude many 
significant aspects of the crime-rclatcd social eon text, 
most palpably conceming the conditions under 
which irnrnigram youth spend thcir adokscence. The 
reality and causal relations which are rnade manifest in 
thc media concerning crirne and youngsters with im
migrant backgrounds are based upon presuppositions 
and simplified assumptions about cultural conflict and 
an inhcrited cultural baggage, inevitably leading to 
culture clash and violent and crirninal behaviour. The 
present study argues that thc contcxt for violent acts 
and criminality arc socio-culturally dctennined and 
thereby must be analyzed in a complex matmer in 
relation to concrete, extant conditions. 

Övers. Stephen Fruitman 




