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Förord 

Ett stort tack till min handledare Camilla Hermansson som stöttat genom hela processen och 

gett mig tankeställare, viktig input på vägen och stöd. Även ett stort tack till min familj som 

ständigt pushat och trott på både mig och mina tankar sen dag ett. Till mina vänner som varit 

övertygade om min förmåga och deras support, tack. 
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Sammanfattning 

Denna studie utfördes med syfte att studera hur andra generationens invandrare i Sverige 

upplever representationen i västerländska TV-serier och huruvida deras verklighetsbild kring 

landet överstämde med det fiktiva. Studien analyseras utifrån ett postkolonialt perspektiv med 

teorier som inkluderar Orientalism, representation och stereotyper. Frågeställningen grundade 

sig i huruvida dessa intervjupersoner kände sig representerade och om bilden av kulturen och 

landet var rättvist gestaltad samt hur de upplevde serierna kontra verkligheten. Metoden som 

användes för att besvara frågeställningen var kvalitativa intervjuer där resultatet visade att 

intervjupersonernas verklighet upplevelser inte stämde överens med vad som visats i serierna 

då mycket utav det som framställt var enligt deras tolkningar konstruerade stereotyper. 

 

 

 

 

 

Abstract  

This study was conducted with the purpose of studying how the second generation of 

immigrants in Sweden experience the representation in western television series and how their 

reality image of the country overlooked the fictive. The study is analyzed based on 

postcolonial perspectives and theories that include representation, orientalism and stereotypes. 

The aim was based on whether or not these interviewees felt represented and if the image of 

the culture and the country were fairly visualized and how they experienced the series vs 

reality. The method used to answer the question was qualitative interviews where the results 

showed that the actual experiences of the interviewees did not match with what was shown in 

the series. Based on their interpretations a big part of the series was constructed by 

stereotypes. 

 

Keywords: orientalism, sterotypes, middle east, westernseries, representation 
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Inledning 

”The Orient and Islam have a kind of extrareal, phenomenologically reduced 

status that puts them out of reach of everyone except the Western expert. From the 

beginning of Western speculation about the Orient, the one thing the orient could 

not do was to represent itself. Evidence of the Orient was credible only after it 

had passed through and been made firm by the refining fire of the Orientalist’s 

work.” ― Edward W. Said, Orientalism 

Mer och mer har arabvärlden, mellanöstern och islam förknippats med våld och terrorism. 

Länder och kulturer framställs i och med utvecklingen av medier i allt högre utsträckning via 

till exempel populärkultur på ett stereotypt fiktivt sätt (Brune, 1998). Tidigare har det 

studerats kring orientalismen och främst hur muslimer framställs i nyhetersartiklar och 

journalistik. 

Däremot är Tv-serier något som blir allt mer och mer regelbundet i människors vardag i 

jämförelse med broadcast TV och papperstidningar. För att dessa serier ska vara trovärdiga 

bör de representera en större del av vårt samhälle (Weibull & Wadbring, 2014). 

Nutida relationer som finns mellan populärkultur, medier och samhället förstärker antingen 

stereotyper eller förändrar de. Många utav samtidsproblemen pågår i omvärlden samtidigt 

som de skådespelas och gestaltas som fiction i serier och på TV. Samtidigt som man i dagens 

mångkulturella samhälle anser att stereotyperna lever kvar så präglas vi inte bara av medier 

utan även alla intryck omkring oss (Forsell, 2012). 

Något annat som lever kvar är den omtalade Orienten som Edward Said talade om i sin bok 

Orientalismen. 

I denna rapport har jag valt att se hur kulturer och länder framställs utifrån bland annat det 

orientalistiska perspektivet där jag även valt att positionera mig i fältet populärkultur. 

Undersökningen studeras genom andra generationens arabiska invandrare som 

intervjupersoner där deras perspektiv och upplevelser kring gestaltningarna i tv-serierna 

Homeland och Prison Break är resultatet. 

Bidraget av denna rapport är intervjuerna med människor som har anknytning till det arabiska 

området genom att vara andra generationens invandrare. Det är ett under utforskat perspektiv, 

då det oftast koncentreras på representationer i medier. Detta kommer kunna åskådliggöra 
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verkligheten av det som gestaltas för kommersiell vinst i vissa bidragande serier. Samt kunna 

bidra till nya tolkningar kring hur bland annat orientalism, representation och stereotyper 

upplevs i samband med varandra. 

Genom den utvalda metoden och undersökningen blir kontexten även tydligare och tydliggör 

både vilket samhälle och kulturer som visas i aktuella serier samt vad som styr våra 

förväntningar kring vad som ska visas. Det gör det lättare att hitta teman men även hitta 

stereotypabilder kring hur mångfalden framställs och representeras. 
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1. Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att med främst teorier om orientalism, representation och tillhörande 

stereotyper samt symboler undersöka hur den andra generationens arabiska invandrare med 

bakgrund i Mellanöstern upplever representationen av regionen i västerländska tv-serierna 

Prisonbreak och Homeland. 

Det som undersöks är huruvida intervjupersonerna förhåller sig med det som visas i serierna 

och tolkar det utifrån sin kulturella erfarenhet. 

 

 

1.1 Frågeställning 

Hur upplever dom representationen av mellanöstern när det gäller gestaltningen av miljöer, 

modernitet och teknisk utveckling? 

Hur upplever dom gestaltningen av mångfalden och relationen mellan kvinnor och män? 

Hur anser de att religioner och kulturen visas? 

Upplever de att den bilden som representeras är deras upplevda verklighet? Över stämmer 

världarna? 
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2. Tidigare forskning 

Mer och mer i den kommersiella pressen visas invandrare i högre grad som mindre bra 

medborgare. Inte samarbetsvilliga, inte öppna för förändring och bakåtsträvande. I den 

övergripande och generella bilden av invandrare ses de som ett problem eller hot som ofta 

kopplas med våld och kriminalitet. (Karlsson, Strömbeck, 2015). 

Flera avhandlingar och studier, bland annat Hultén (2006) där hon skriver om främlingskap 

och nationell gemenskap i fyra dagstidningar så betonar hon att invandrarfrågor nu blivit mer 

och mer stereotypa samt negativa. 

Brune uppmärksammar i sin avhandling (2004) att invandrare ställs otidsenlighet mot svensk 

modernitet. Utifrån en analys av olika mediehändelser kom hon fram till att Sverige, ett 

västland målas upp som ”drömlandet” där invandrarna måste assimileras (Karlsson, 

Strömbeck, 2015). 

Brune tar även upp i Mörk magi i vita medier (1998) att muslimer och islam alltid 

förekommer i samband med våld, terror och förtryck. Det går knappt alls att hitta de i andra 

sammanhang. 

I artikeln ”Homeland and Orientalism: An Examination of Arab Muslim Identity and US 

Nationalism” skriven av Gemma Kumaraea (2018) har de tagit upp den hårda kritiken som 

riktats från de arabiska samhällena kring TV-serien Homeland. Kritiker hävdar bland annat att 

dessa representationer presenterar arabiska muslimer som våldsamma, endimensionella och 

outvecklade, som alla bildliga uttryck i orientalismen har de utgått enligt definitionen av 

Edward Saids bok. 

Den studien som tas upp i tidskriften kopplar begreppen orientalism till produktionen av 

berättelser om arabisk muslimsk identitet och amerikansk nationalism, samt avslutar med 

resultatet att trots komplexa berättelser i Homeland som serie, så klargörs samma 

gammalmodiga stereotypabild av arabisk muslimsk identitet och den amerikanska 

nationalismen som är rotad i orientalismen. 

Något annat som även kan kopplas till den amerikanska nationalismen är händelserna efter 

den 11 september. Efter 9/11 ökade både incidenter av hatbrott och regeringen och dess 

politik som beskyllde araber och muslimer. Dock även viss spridningen av sympatiska 

porträtt av araber och muslimer i de amerikanska medierna kunde synas. 
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I medier undersöktes araber och muslimer under den stridigheten och samtidigt ökade 

sympatiska bilder av "fienden" som då var muslimer under kriget mot terror. Evelyn 

Alsultany (2012) förklarar i sin bok ”Arabs and Muslims in the media: Race and 

representation after 9/11”, att en ny standard i rasliga och kulturella representationer inträdde 

ur den mångkulturella rörelsen på 1990-talet som betyder att man balanserar en negativ 

representation med en positiv, vilket är vad hon refererar till som "förenklade komplexa 

representationer". 

Detta betyder att om en arab eller muslim representeras i en tv-serie eller film framställs den 

som en terrorist, så innehåller ofta storyn också en "positiv" representation av en arabisk, 

muslimsk, arabisk amerikansk eller muslimsk amerikan för att kompensera den potentiella 

stereotypen. Hon valde att analysera hur tv-serier som West Wing, The Practice, 24, Threat 

Matrix, byrån, Navy NCIS och Sleeper Cell, nyhetsrapportering och ideell reklam har 

representerat araber, muslimer, arabamerikaner och muslimska amerikaner under kriget mot 

terror. 

I sin analys visar hon hur mer mångsidiga representationer i sig inte löser problemet med 

rasifiering, stereotyper och hur till synes positiva bilder kan ge betydelser men som inte helt 

kan motivera ojämlikhet. 

Evelyn Alsultany har även skrivit en artikel The Cultural Politics of Islam in U.S. Reality 

Television (2016) där hon fortsätter med att studera TV-serier efter 9/11. Hon menar att det 

skett en viss begränsad utsträckning av att amerikanska medier börjat rymma mellanösterns 

identiteter efter 9/11. Denna gång har hon studerat det genom att utforska 2 reality-tv-

program, All-American Muslim och Shahs of Sunset. 

Det som problematiserades i denna artikel var hur man kunde förstå ökningen av 

representationer för araber, iranier och muslimer inom ramen för amerikansk populärkultur. 

Genom att undersöka huruvida islam var representerad eller inte representerad i varje serie 

gav det en inblick på olika media representativa strategier som markerar möjligheterna och 

begränsningarna av inkludering som visas av den liberala multikulturalismen samt avslöjar 

den fortfarande problematiska kulturella islampolitiken i en post-9/11-kontext. 

Hon kom fram till att trots själva tillvaron av dessa två reality-tv-program fungerar som en 

grund och början av mångkulturella framsteg genom att representera muslimer som 

amerikaner under en tid då platsen för Muslimer i USA förblir, i verkligheten, djupt 

ifrågasatta (Alsultany, 2016). 
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3. Bakgrund 

Populärkultur 

Populärkultur som något värt att studera i egenrätt och betrakta var inte något som blev 

aktuellt förens på 1960-talet inom medieforskning. Idag är det istället ett etablerat 

studieobjekt. Det finns tre olika kulturformer som man brukar tala om. Högkultur, 

populärkultur och masskultur (Bengtsson et al, 2017). Populärkultur skiljer sig från de andra 

genom att denna kultur är sprungen ur folket och är skapad ur folkets traditioner och 

levnadssätt.  Däremot under 1970-talet närmade sig forskarna populärkulturen men ur ett 

klassperspektiv. Detta för att kunna betrakta och förstå olika kulturformer kring något som 

tidigare stämplats som skräp. Tillexempel böcker, damtidningar, tv-serier osv. Mycket 

berodde på att genom denna värld så erbjuds människan en tillflyktsort bortom deras vanliga 

tillvaro (Bengtsson et al, 2017). Även om diskursen och studerandet kring underhållning inte 

är lika dominerande så finns det fortfarande en sanning kring att populärkulturella narrativ i 

tv-serier, filmer, böcker, datorspel osv är något som anses viktigt och betydelsefullt för 

människor. Ett sätt att se på det är att populärkulturen faktiskt tillfredsställer mänskliga behov 

som vi har genom grundläggande existentiella berättelser (Bengtsson et al, 2017). 

3.1 Begreppet Mellanöstern och Arabvärlden 

Mellanöstern är först och främst ett politiskt begrepp som kommit redan från tiden 

kolonialmakterna styrde och talas om ur ett europeiskt perspektiv. Mellanöstern är som sagt 

ett eurocentriskt ord som utgår från att västvärlden har varit och alltid kommer vara världens 

mittpunkt. Gränserna är inte heller tydliga gällande mellanöstern som område men oftast 

brukar man tala om området från Marocko i väster till Iran i öster. Däribland räknar man in 

Turkiet och Pakistan. 

Arabvärlden däremot är mindre oklart. Arabvärlden är de länder där man anser att etniska 

araber består av majoritetsbefolkningen. I det fallet utesluter man Iran och även Turkiet, men 

inkluderar istället Sudan och Västsahara, säger Leif Stenberg i en intervju med SVT. 

Problematiken med att använda ordet är att det medför en syn av att befolkningen skulle vara 

mer homogen än vad den egentligen är. Det är inte alltid det går att hitta samma typ av 

mångfald av länder som finns i Mellanöstern i resterande av världen eller tillexempel 

Skandinavien (Magnusson, 2011).   
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4. Seriernas handling 

4.1 Homeland 

Homeland är en amerikansk TV-serie och bygger på Gideon Raffs israeliska serie Hatufim 

som även är känd som Prisoners of War. 

Homeland handlar först och främst om marinkårssoldaten Nicholas Brody, som efter åtta år i 

fångenskap i Irak återvänder som hjälte till USA. Men däremot tror inte alla på honom och 

framför allt inte CIA-agenten Carrie Mathison, som misstänker att Brody har omvänts och nu 

istället arbetar för Al-Qaida. 

CIA-agenten Carrie Mathison ligger dessutom på toppen i hennes fält trots att hon är bipolär, i 

samband med det är det två komplexa karaktärer som tar form i något som bygger på lögner, 

misstankar och lust och nationens öde som står på spel. Serien följer sedan Mathisons arbete 

för att avslöja Brody (Imbd, 2019). 

I början av den första säsongen av homeland så är Sergeant Nicholas Brody, som tidigare 

antogs död efter att ha fångats i Irak åtta år tidigare, återfunnen på väg hem. Abu Nazir, en 

palestinsk terrorist och al-Qaida befälhavare som är showens främsta antagonist, höll Brody 

fången. Medan Brody målas upp som en amerikansk hjälte, så är Carrie inte så lätt övertygad 

om hans avsikter. Hon hade blivit varnad att amerikanska krigsfångar hade under den tiden 

radikaliserats och hon misstänker nu att han är dubbelagenten (Homeland, 2019). 

Majoriteten av den första och andra säsongen fokuserar på Carries beslutsamhet för att 

bestämma Brodys avsikter. Undertiden upptäcker CIA att Tom Walker, en annan amerikansk 

krigsfånge som antagits vara död, är levande och har blivit radikaliserad (Homeland,wiki 

2015). 

USA lyckas sedan övertyga Brody att arbeta med dem för att eliminera Abu Nazir samtidigt 

som han är en undercover agent i Nazir's in-group. Denna grupp innehåller Roya Hammad, en 

terroristsympatisör och reporter, som såväl som en lokal kvinna som tjänar som en 

bombmaskin.  Situationen blir alltmer komplicerad och Carrie och hennes team får kämpa för 

att hålla saker under kontroll. Vid slutet av säsong två, är Abu Nazir fångad och dödad.  Hans 

död hindrar dock inte en bomb från att explodera vid ett CIA huvudkontor och dödar över 

200. Brodys bil är den som exploderar och Brody och Carrie tvingas fly. 
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Två år efter föregående säsong jobbar Carrie inte längre för CIA, och arbetar för en 

filantropisk grund i Berlin, Düringstiftelsen. Säsong 5 innehåller flera verkliga ämnen i sin 

storhet, bland annat ISIS, Vladimir Putin, Bashar al-Assad med mera. De tidigare säsongerna 

bygger på den principen och i säsong fem kommer Carries förflutna ikapp henne.  Allt har nu 

förändrats för Carrie Mathison och utan CIA och bosatt i Berlin sen säsong fyra försöker hon 

att börja ett nytt liv men inser nu att hon är den som har ett mål på ryggen. När hotet blir 

extremt, och utan någon att förlita sig på, blir en sak klar - hon har aldrig varit i större risk 

eller med mer att förlora. För att skydda sig från det förflutna tar de sig tillbaka och återigen 

som tidigare säsonger kommer Beirut in och de gör ett återbesök (Homeland, 2019). 

4.2 Prisonbreak 

Prisonbreak är precis som Homeland en amerikans TV-serie. Däremot bygger denna historia 

på att genom en politisk konspiration skickas en oskyldig man i detta fall Lincoln Burrows till 

fängelse och blir dömd till dödsstraff. Hans enda hopp är hans bror Michael Scofield, som 

sedan gör det till sitt uppdrag att avsiktligt få sig själv skickad till samma fängelse för att 

släppa ut dem båda, inifrån genom att bryta sig ut. 

Michael som har fotografiskt minne och en oerhört klok hjärnförmåga planerar i detalj hur 

han ska rädda sin bror och rånar en bank med avsikt att hamna i samma fängelse som sin bror. 

Räddningen slutar däremot med att han tvingas beblanda sig med några av fängelsets 

farligaste män. Flykten blir svårare och mer komplicerad än vad han tidigare trott. 

Första säsongen bygger främst på handlingen om Michael Scofield som är desperat situation 

för att rädda sin bror. Första gången man får en inblick av vem han är sker i seriens pilot-

avsnitt där han visas som en man som går in på en bank för att råna den, för att sedan sändas 

till det fängelse där hans äldre bror, Lincoln Burrows sitter fängslad och felaktigt dömd till 

döden. Michael tatuerar fängelsets ritningar som Lincoln är fängslad i på kroppen för att 

sedan utifrån den ta sig ut. Planerna går som de ska och i fängelset träffar Michael bland annat 

mördaren T-bag och maffiagangstern John Abruzzi. Tillsammans med de och andra fångar 

bildar de en pakt. 

Michael utsätts för nya prövningar varje dag i fängelset samtidigt som Lincolns advokat och 

före detta flickvän letar efter nya bevis som kan fria honom. Däremot har hon hårt motstånd 

från högre makter och alla människor i deras liv tycks ha ett finger med i spelet. Utöver 

problemen i fängelset så omfattas hela affären av en politisk konflikt. 
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I andra säsongen följer man Michael och de resterande fångarnas liv på rymmen. En ny 

introducerad karaktär visar sig vara FBI-agenten Alexander Mahone som fått uppdraget att 

spåra upp och återigen tillfångata de åtta rymmarna. I denna säsong så uppmärksammas varje 

fånge i varje avsnitt. Man får inte längre bara följa huvudpersonerna Michael och Lincoln 

utan även resterande gruppen. Samtidigt som flykten äger rum försöker Michael och Lincoln 

avslöja vem som satte dit Lincoln för mordet som han inte hade begått. 

I tredje säsongen har Sara som är Michaels kärleksintresse dödat FBI-agenten Bill Kim. 

Michael har tagit på sig den skulden och hamnat i fängelset Sona. Sona styrs inte av vakter 

som tidigare fängelser utan inne i fängelset är det fången Lechero som styr. Lincoln försöker 

att flytta Michael men det visar sig att "Firman" ligger bakom allt och tvingar Michael att 

istället rymma med en fånge som de vill ha. Sara och LJ som är Lincolns son kidnappas och 

Michael har bara en veckas tid på sig att bryta sig ur fängelset, annars dör både LJ och Sara. 

I säsong fyra får Scofield, Burrows, Sucre, Tancredi, Mahone och Bellick alla erbjudandet att 

jobba åt en Homeland Security-agent som vill störta ”Firman”. I utbyte mot att de hjälper 

honom skulle de bli fria från alla tidigare anklagelser. Alla går med på det och det visar sig att 

uppdraget de får går ut på att de måste stjäla ett hemligt kort som heter Scylla. I det kortet 

finns all information om ”Firman” och namnet på alla deras agenter.  Säsong 4 skulle ha 

innehållit 22 episoder totalt, men man valde att lägga till två episoder som skulle avsluta 

serien där Michael visas död. 

När serien sedan startas upp igen efter flera år av paus bygger handlingen på att; sju år efter 

hans död återhittas Michael Scofield i det ökända Ogygia-fängelset i Sana'a, Jemen, under 

namnet Kaniel Outis. Undertiden som landet är uppslukat av krig, så riskerar två av Mikaels 

gamla vänner, hans bror Lincoln Burrows och Benjamin "C-Note" Franklin sina liv genom att 

resa till Jemen för att få tillbaka Michael hem. Undertiden i USA jagas Mikaels fru Sara, som 

nu gift om sig, av agenter från en verksamhet som kallas Poseidon och är den som ansvarar 

för Mikaels försvinnande (wikipedia, 2018). 

Den första delen i uppståndelsen ser man T-bag få en väska av en mystisk välgörare. Han fick 

även ytterligare en gåva vilket var bilder av Michael Scofield, levande och väl sju år efter 

hans antagna avlivning. 

Medan Linc och C-Note möttes planerade Michael att flyga Ogygia med sin nya sidekick 

Whip. Men han verkar också vara i liga med en terrorist vilket väcker misstankar att han gått 

över till den onda sidan. Michael hade däremot inte riktigt gått över till att bli en ond 
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brottsling. Han visade sig vara i Ogygia på uppdrag för CIA, som vill att terroristen Abu 

Ramal bryts ut av egna politiska skäl. Säsong utspelar sig till största del i Jemen (Imbd, 

2017). 
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5. Teori 

5.1 Postkolonialism 

Betydelsen med postkolonialism eller postkolonial teori är vanligtvis studier som bygger på 

den europeiska industrialismens och kolonialismens kvarvarande effekter som finns i olika 

delar av världen. Fokuset ligger på att förklara samhällsproblem i den nuvarande tiden som en 

konsekvens av den europeiska expansionen som skedde under postkolonialismen. 

Genom det postkoloniala tänkandet anser man att det som givit ursprung till de föreställningar 

om kulturella särskillnader som finns idag specifikt är den koloniala historien. Genom detta 

tankesätt har man i världen konstruerat ett hierarkisystem där man har placerat västvärlden 

högst. Det i sin tur visar ”vi” och ”de” (andra) tänket som bygger på att ”viet” framställs som 

det bättre och mer överlägsna. Maktstrukturen är tydlig genom det ekonomiska, civiliserade 

och sociala (Brune, 2004). 

Ylva Brune (2004) uttrycker det genom att beskriva det postkoloniala teorierna såhär: 

”Postkolonial teori gör gällande att de tankestrukturer som användes för att 

rättfärdiga kolonialismen – en komplex väv av idéer om Europas och européernas 

överlägsenhet – fortfarande präglar de moderna samhällena” 

Det man kan tolka utifrån det hon skrivit är att trots att Sverige som land inte var en 

kolonialmakt kan man ändå se spår av att beröringspunkter och fördomsmönster som uppstod 

under den koloniala epoken som fortfarande synas idag. Genom postkolonialismen kan man 

förstå och tolka vår nutids sociala uppdelning och hur det ursprungligen skapades. 

5.2 Orientalismen 

Vilket leder oss från postkolonialismen till orientalismen eftersom en del av den postkoloniala 

teoribildningen är de föreställningar skapade i västvärlden kring Orienten, eller mer specifikt 

Mellanöstern. Det forskningsområde som väst har studerat orienten i kallas orientalismen. 

Fältet har studerats gång på gång sedan 1700-talet. Enligt Edward Said (1995) har bilden av 

orienten vuxit fram med material som behärskats av europisk överlägsenhet och rasism. I och 

med att denna typ av bild inte heller ifrågasatts eller utmanats så har den istället accepterats 

som den generella bilden av det man kallar orienten. 
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Said talar om en hegemonisk diskurs och menar att orientalismen är den hegemoniska 

diskursen som har tillåtit och möjliggjort för västvärlden att underminera och agera 

överlägsna orienten. Det är genom detta som de olika västerländska kulturerna gradvis skapat 

detta mellanrum och avlägsenheten med kärnan av ”den andre” och ”vi och de”. Genom detta 

sätt att förminska orienten så har västvärlden banat väg och skapat maktstrukturen över 

orienten (Said, 1995) 

Västvärlden såg Orienten som något väldigt annorlunda i kontrast till sin egen kultur och sig 

själva. Det man såg var att västvärlden var karaktäriserad som rationell, demokratisk och 

civiliserad, och Orienten sågs snarare som en underlägsen del som kännetecknades av 

utmärkande egenskaper som baksträvande, ociviliserade, irrationella det vill säga motsatsen 

till de egenskaper man i västvärlden tycktes ha. 

Vilket i sin tur bidrar till att orienten ses som en underlägsen del om man jämför med 

västvärlden. Det vill säga att orienten är motsatsen. Trots det kan det även ses som 

västvärldens form av uppfinning i syfte och funktion till att strukturera, dominera och utöva 

makt över orienten (Said, 2004). 

5.3 Representation 

I boken representation talar Hall (1997) om begreppet representation och hur det är ett 

nyckelbegrepp för att kunna förstå hur mening och språk faktiskt kopplas till kultur. 

”Representation means to say something meaningful about, or to represent, the 

world as meaningful to other people” – Stuart Hall (1997) 

Förklaringen kring begreppet representation bygger på att framställa, avbilda och återge något 

som står för något, tillexempel någon bild som representerar en plats. Men att representera 

däremot betyder att något står istället för. Tillexempel hur korset står för kristendom, moskéer 

för islam osv. 

Representation syftar även på konstruktion av en förekommande mening utifrån den kod som 

gör representationen möjlig, tillexempel medium, genre. På det sättet speglar representationen 

representationssystemet och dess ideologiska relevans snarare än någon utom-textuell 

verklighet (Bengtsson et al, 2017). Men trots det förknippas begreppet representation med 

spegling, återgivning i sättet; detta var det som skedde och oftast med en bakomliggande 

intention med tillexempel tanken; detta visar vad regissören ville säga. 
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Tredje perspektivet som Stuart Hall och hans kollegor förespråkar är det semiotiska, 

konstruktionistiska och betraktelsesättet där målet bygger på att undersöka hur. 

”Meaning is constructed by the system of representation” – Stuart Hall 

Genom detta perspektiv utgår man från att världen som blir beskriven och rapporterad om 

redan är kodad, samtidigt som den endast kan bli åtkomlig genom de kategorier och scheman 

vi har för att klassificera och förstå den världen. Inom medievärlden är genrer ett exempel på 

en sådan kod. Men i denna uppsats undersöker jag hur intervjupersonerna uppfattar 

representationen och går inte på textanalyser på vad som representeras i Tv-serierna. 

Hall talar även om två nivåer på representation där han går igenom mentala kartor som 

synliggörs och kommuniceras igenom språket. För att förstå de måste man förstå kultur. 

En kultur beror på de medverkandes delade meningar och representation är den utveckling 

genom vilken mening som skapas och kommuniceras. Hall (1997) talar om att processen sker 

i två steg: Först jämförs alla typer av föremål, saker, människor och händelseförlopp med 

mentala idéer av samma sak. Detta händer tillexempel genom att vi skapar en tankebild av 

något i vårt minne efter att ha upplevt det fysiskt med våra sinnen. 

Ytterligare skapar vi grund för relationer mellan grundtankar där vi organiserar och 

klassificerar saker, människor och händelseförlopp. Bland annat genom användningen av 

grundkonstruktionen likhet/skillnad. På detta sätt skapas en mental karta som i viss 

omfattning kan påstås vara delad, då förhållanden mellan saker i världen framstår för oss 

människor på olika sätt. 

Andra steget i processen går ut på att översätta den delade mentala kartan till ett gemensamt 

språk. I detta fall kan ett språk bestå av antingen skrivna ord, talande ljud eller visuella bilder. 

Gemensamt för alla dessa språkformer är att de bär och formulerar mening genom tecken. I 

denna representationsprocess ingår de två stegen i ett dialektiskt förhållande där mentala 

koncept och språk konstituerar och konstitueras av varandra (Hall, 1997). 

5.4 Den andre 

Ett väsentligt begrepp inom hela det postkoloniala tänkandet vilket också återkommer i Saids 

tankar om Orientalism är ”den andre”. Begreppet bygger på att den andre är annorlunda och 

identifierats som avvikande. Det är en person som skiljer från en själv oftast i en negativ 

bemärkning. 0m man utgår från Edward Said (2004) så var ”Den andre” något som skapades i 
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västvärlden. Väst gav egenskaper de själva bestämde att orienten skulle ha, vilket i princip är 

hur västvärlden bestämde att orienten skulle vara den andra, den sämre och alla negativa 

egenskaper placerades över på orienten. Det bidrog till det man kan nämna ”vi” och ”de” 

tänket som nämnts tidigare i orientalismen. Så slutligen förenklat är ”Den andre” en 

konstruerad bild byggd på föreställning kring hur de vill att den andre ska vara. Den andre är 

alltså en skapad bild vilket kan kopplas till människans förmåga att skapa stereotyper för att 

förenkla världen. 

5.5 Problematisering den andre och Cosmopolitanism 

Något som alltid haft en komplicerad relation till etniska tillhörigheter är den nationella 

gemenskapen. Utgångspunkten för nationsbyggare har legat i någon form av etniskgrupp där 

man strävat efter att kunna skapa en stat där tillhörigheten representerar ”folket”. Medier har 

stor betydelse även i detta sammanhang (Bengtsson et al, 2017).  

Nationsbyggande jobbar inte endast med att skapa representationer av den egna gemenskapen 

som kallas ”vi” utan man arbetar även med att skapa bilder om ”den andre”. Ofta i form av 

nedsättande stereotyper och i vissa fall även rent rasistiska representationer. Tillexempel inom 

Sverige har nationsbyggandet varit riktat mot samer, romer, judar osv genom historien. För att 

återkoppla vad som tidigare tagits upp har nationalismens historia byggts mycket i den 

europeiska kolonialismen. Återigen är det främst Edward Said som talar om orientalismen 

och det postkoloniala tänket kring konstruktionerna som skapats (Bengtsson et al, 2017). 

Däremot så finns det även en motbild som bygger på att många delar i världen hyllar den 

kulturella mångfalden både som stat och även globalt. Det kallas kosmopolitanism. 

Kosmopolitanism är tanken om att hela mänskligheten istället tillhör en gemenskap som 

bygger på att man delar grundläggande värderingar (Bengtsson et al, 2017). 

Det är helt enkelt en huvudtanke som bygger just på att människor med olika tillhörigheter 

kan leva med ömsesidig respektför varandra och genom mångfalden så berikas vår värld. 

Genom det tankesättet kan den andra definieras som den som är annorlunda men som vi lär 

oss av, som får oss att ifrågasätta vår identitet och som vi i högre grad möter i och med 

mediernas utveckling och globaliseringen i stort. 

Att det finns andra perspektiv som tillexempel kosmopolitism men att jag använder mig av 

Postkolonialism denna uppsats då den besvarar och kan kopplas lättare till min frågeställning. 
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Det är även ett perspektiv som hjälper mig att analysera intervjupersonernas utsagor på ett 

mer stringent sätt, eftersom deras svar mestadels går att koppla till detta teoretiska perspektiv. 

5.6 Stereotyp och den andre 

Hall (1997) talar även om stereotyper och ”den andre” huruvida något går att förstås utefter 

vilken klass eller fack som det placeras i. Genom att detta överförs till personer så tycks man 

veta och förstå saker när man möts utefter den rollen som de representerar.  

Återigen kan det vara en form av tillhörighet som tillskrivs en grupp som tillexempel klass, 

ålder, kön, nationalitet osv. Man tror sig veta hur denna personen agerar och styrs utefter 

vilken grupp som de passar in i, vilket är en förenklad karaktärisering som till viss del är 

öppen för förändring och utveckling (Hall, 1997). 

Stereotyper är det som förenklar en grupp människors karaktärsdrag till ett mindretal 

grundläggande drag som sedan framställs så pass naturliga att de blir till en definierad bild 

(Hall, 1997). 

Det som även särskiljer en stereotyp är uppdelningen kring vad som accepteras och anses vara 

normalt i jämförelse med det som inte anses normalt samt inte accepterat. Vilket betyder att 

stereotyper rent symboliskt fastställer en gräns kring vad som ska exkluderas och sådant som 

inte stämmer överens med majoriteten (Hall, 1997). 

En av anledningarna till att särskilja in folk i stereotyper bygger på ett sätt att bevara den så 

kallade symboliska och sociala ordningen 

Genom det så skapas avgränsningen mellan vad som är ”normalt” och vad som betraktas 

”onormalt” men även vad som kan identifieras som ”vi” och ”dem”. Dessa delar samspelar 

inte i en balanserad samexistens utan istället är det en pågående maktkamp (Hall, 1997). 

Avslutningsvis menar Hall (1997) att stereotyper har en tendens att uppstå där det finns en 

ojämn maktfördelning. Makten är riktad mot den grupp som egentligen är exkluderad och 

genom att begränsa tänkandet så upprätthåller de maktsystemet och balansen. Vilket i vissa 

fall kan kallas kampen om hegemonin. 

Både Hall och Said har nämnt hegemonin samt att det inte bara handlar om en dominans utan 

en slags förhandlingsprocess, som bygger på att ömsesidig förståelse skapas. En kamp pågår 

ständigt mellan olika ideologier där alla vill nå den hegemoniska positionen (Berglez & 

Olausson, 2009), (Hall, 1997). 
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Något annat både Said och Hall nämnt är att muslimer eller araber skulle kunna förtryckas 

utan att någon reagerar, eller är ens är medvetna om att detta sker. Tanken är byggd att tas 

förgiven att muslimer, araber och orienten är undergiven till väst. 

Detta sker genom att sättet att uttrycka sig om araber, muslimer och orienten är så förfinad att 

inga reaktioner längre uppkommer. Dessa har då utvecklats till att bli ideologier som inte 

ifrågasätts av någon. 

De är dessa principer som har gjort det möjligt att skapa en bild av orienten som ”de 

andra”.  Vilket även skapar en fientlighet mellan ”vi” och ”de”. Detta har blivit verklighet 

genom att representationen av den orientaliska stereotypen har lett till att européerna och 

västvärlden hållit fast vid makten gentemot orienten (Hall, 1997). 

Det generella begreppet för stereotyp är ”förenklade bilder i våra huvuden av människor och 

händelser i vår omvärld” (Forsell, 2012). Inom samhällsvetenskapen startade forskningen 

kring stereotyper bland annat tillsammans med Walter Lippmann som skrev boken Public 

Opinion 1922. Lippman menar att vår verkliga omvärld är för stor för att hantera och att vi 

istället konstruerar bilder av omvärlden. Han menar även att dessa bilder antingen konstrueras 

av individen eller istället blir givna av kulturen. 

Perry R. Hinton (2003) refererar till Lippmann men menar själv att en stereotyp har tre viktiga 

komponenter. Genom att förklara komponenterna så utgår den första från att man kan känna 

igen en grupp utifrån en viss egenskap. Allt ifrån nationalitet, etnicitet, religion, språk, ålder, 

kön, sysselsättning osv. 

Genom att identifiera tillexempel arabiska människor utifrån stereotyper kan det också 

innebära att man tillskriver människor olika attribut som t.ex. en specifik hårfärg, hudfärg 

eller kroppsform och genom det särskiljer vi dem från resten av befolkningen. 

Den andra komponenten bygger på att man tillskriver gruppen som helhet med ytterligare 

egenskaper, oftast i form av personlighetsdrag eller fysiska egenskaper. Tillexempel 

temperamentsfullt sinnelag. 

Genom att dessa ytterligare egenskaper tillskrivs alla människor som tillhör gruppen kan man 

utmärka en stereotyp. 

Slutligen, när man konstaterat att en person har en viss egenskap som identifieras med en viss 

grupp, så tilldelar vi personen den stereotypa egenskapen. (Hinton 2003) 
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Det betyder i sin tur att innan personen i fråga har gjort något har samhället en förväntning på 

hen. Att vi uppfattar alla människor som tillhör en samhällsgrupp likadana i vissa avseenden 

är ett typiskt kännetecken för stereotypering, då man genom det bortser från den variation 

som finns inom en grupp av människor (Engdahl & Larsson 2015). Vilket bidrar till att utifrån 

hur andra uppfattar oss skapas även etiketter och stämplar. Dessa i sin tur bidrar till att man 

agerar utifrån det sätt som andra förväntar sig av oss vilket leder till en självuppfyllande 

profetia definierad av andra (Forsell, 2012).  

5.7 Symboler 

Populärkultur och medier använder sig av förekommandet av tillexempel islamiska symboler 

i sammanhang där de fungerar som perspektivmarkörer och anger bland annat hur omfattande 

bilder och texter och det totala budskapet ska tolkas. Det är även troligt att allt mer börjar 

dessa symboler som tillexempel koranen, slöjan, islam osv laddas med en mer negativ 

påverkan. När dessa symboler dessutom är med i texter, bilder och TV styr de läsarna, 

lyssnarna och tittarna. Precis som stereotyper funkar även symboler, förenklade bilder av 

verkligheten och endimensionella föreställningar om olika fenomen. 

De styr vårt tänkande och vår kommunikation kring vilken tolkning vi får av den symbolen. 

Stereotyper styr som sagt även kategoriseringen av människor vilket förstärks av symbolerna 

som förknippas med specifikt den stereotypen (Brune, 1998).  
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6. Metod och Material 

6.1 Metod 

I den kvalitativa forskningsintervjun byggs kunskap upp: det rör sig om ett samspel, om ett 

utbyte av synpunkter mellan två personer som samtalar om ett ämne av gemensamt intresse 

(Kvale & Brinkmann, 2014). 

I den kvalitativa intervjun är man intresserad av att förstå människors livsvärld och det är 

livsvärlden som sedan anses konstruera det vi betraktar som verklighet rent 

vetenskapsteoretiskt. I detta arbete används det för en förståelse kring representationen och 

tolkningen av mångfald genom personer med perspektiv från en annan bakgrund och kultur 

än den svenska traditionella. 

Vid tankarna kring upplägget var det främsta steget planering. Grundfrågorna var i princip 

klara från början och det som egentligen var svårast var upplägget av tid och intervjuer. 

Kvale & Brinkmann (2014) talade om en form av planering som utgick från: 

”Vissa intervjuforskare förespråkar ett mer flexibelt förhållningssätt än att börja 

med en bestämd plan som sedan följs under projektet. Rubin och Rubin (2005) 

föreslår således en iterativ design där forskaren ständigt anpassar sig till nya 

omständigheter på området, gör urval av personer och formulerar om frågorna.” 

Därför valde även jag att lägga upp min planering anpassad efter mina intervjupersoner. 

Intervjuerna utfördes vid bokade tider som personerna själva fick välja separat så att det inte 

krockade med annat arbete, studier eller planer de möjligtvis hade under dagen. Valet av 

personer att intervjua var främst för att kunna förstå hur personer med annan bakgrund tolkar 

det som framställs. 

Det som studeras blir hur betraktaren anser att landet och kulturen blir gestaltade och deras 

tolkning genom deras åsikter. Genom att intervjua dem kring specifikt deras syn på 

västvärldens serier och kulter alternativt land som ämne kunde jag fokusera på hur de 

upplever representationen och huruvida den är bristande eller inte. 

I studien har det genomgående använts semi-strukturerade, öppna för olika typer av svar. 

Även semistrukturerade intervjuer med en person i taget för att kunna gå in djupare i svaren 

och utföra intervjuerna på ett samtalade sätt. Enligt Kvale & Brinkmann (2014) är det genom 
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samtal som vi faktiskt lär känna människor och får veta om deras erfarenheter, känslor och 

förhoppningar kring världen de lever i. 

En samtalande intervju är fortfarande strukturerad med ett syfte. I detta fall är det att kunna 

tolka seriernas representation utifrån intervjupersonerna egna erfarenheter. Kvale & 

Brinkmann (2014) talar även om kunskap som samtal. Återigen ser man intervjun som ett 

samtal, en dialog mellan två parter som talar om ett gemensamt ämne och intresse samt står 

kvar vid att sedan tron på en objektiv verklighet som kan speglas och kartläggas genom 

vetenskapliga modeller.  

Forskningsintervjun ett professionellt samtal som bygger på vardagens samtal. 

En form av forskningsintervju - en halvstrukturerad livsvärldsintervju är det som skrivs om i 

den kvalitativa forskningsintervjun. Den definieras som: 

”en intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i 

avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening.” (Kvale & Brinkmann, 2014) 

Grunden till valet av denna metod bestod främst av möjligheten att kunna analysera 

frågeställningen djupare utifrån olika perspektiv för att sedan hitta teman, mönster, liknelser, 

identifikation, förhållning och tolkning kring resultatet. Även för att visa hur verkligheten kan 

uppfattas på olika sätt och att det därför inte finns en helt absolut och objektiv sanning. 

Den kvalitativa forskningsintervjun ger möjligheten att följa oväntade svar samt tillåter de 

intervjuade berätta om situationen på deras sätt genom deras tolkning och igenkänningsfaktor. 

Främst eftersom den kvalitativa forskningsintervjun bygger på att insamla kunskap ur 

undersökningspersonernas synvinklar. 

Det skrivs även om olika sätt att tillgå intervjuerna och jag har valt formen fokusering. I 

boken den kvalitativa forskningsintervjun tar de upp att genom fokusering så är man 

fokuserad på vissa teman i den intervjuades livsvärld. 

Den är varken strängt strukturerad med standardiserade frågor eller helt "icke-styrd”, utan den 

är endast fokuserade.  I detta fall hölls länderna och kulturen i fokus under intervjun 

tillsammans med deras tolkningar och verklighet. Men precis som Kvale & Brinkmann (2014) 

nämner i sin bok så tillkommer frågor utefter utfallen kring vissa sammanhang, perspektiv 

och svar. 
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Genom det kunde jag sedan välja följdfrågor som tar det till en djupare dimension med saker 

som ansågs viktiga och givande för det området vi samtalat om. Denna fokusering skedde 

även genom att jag som intervjuare utgick och ledde intervjun från olika teman. 

”Intervjuaren leder den intervjuade till vissa teman, men inte till bestämda uppfattningar om 

dessa teman.” 

6.2 Tematisering 

Tematisering var det första stadiet i de sju stadierna i en intervjuundersökning som Kvale och 

Brinkmann talar om (2014). Det sker genom att formulera undersökningens syfte och 

beskriva ämnet för undersökningen innan man faktiskt börjar med intervjuandet. Varför man 

gör detta och vad man ska klargöra samt hur man ska göra det. 

I denna studie utgick jag från vilket sätt som främst skulle kunna ge tydligast svar och vad 

man även kunna få ut mer än bara siffror. Genom att Utgå från intervjupersonernas perspektiv 

inom ramarna och temat som tidigare valts, som tillexempel länder och kultur blev det även 

lättare att utforma frågorna. 

Genom att skriva ut vilket tema och vad som egentligen skulle tas reda på började även 

frågorna kring intervjuguiden komma upp. Genom öppna frågor kunde jag sedan bygga på 

med följdfrågor kring ämnet eller temat vi pratat om.  Intervjuguiden bifogas även som bilaga 

i uppsatsen. 

6.3 Telefonintervjuer 

Anledningen till att intervjuerna utfördes via telefon berodde främst på att möjligheten till att 

träffas inte fanns då intervjupersonerna befann sig i olika städer. På grund av den stora 

distansen blev telefonintervju det bästa alternativet. 

Nackdelen med telefonintervjuer är främst att man inte får öga mot öga interaktionen, vilket 

gör det svårt att läsa av personen och deras kroppsspråk. Man kan inte tolka människan på 

samma sätt genom en telefon, men samtidigt är det en fördel då allt går smidigare via 

telefonen då plats och tid inte är lika avgörande. 

Innan intervjuerna utfördes en tematisering där jag tänkte över formulering och kärnan till 

temat i frågorna. Kvale & Brinkmann (2014) talar även om att forskaren ställer frågor som är 

öppna och innehåller nyckelorden varför vad och hur. Varför: användes för att klargöra syftet 
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med studien, vad: byggde på att få förkunskap kring ämnet och vad som egentligen ska 

undersökas och slutligen visar hur: Vilken analys och intervjuteknik som visar sig lämpligast 

att utföra i det sammanhanget. 

6.4 Objektivitet 

Det har många gånger påståtts att den kvalitativa forskningsintervjun saknar objektivitet, 

speciellt beroende på det mänskliga samspelet som är en väsentlig del av intervjusituationen. 

Däremot så är objektivitet något som diskuterats att vara ena sidan i en polaritet. Tillexempel 

offentlig/privat, intersubjektiv/personlig, observatören/verkligheten osv. 

Eftersom det finns så många olika skiftande föreställningar kring objektivitet, kan den 

kvalitativa intervjun inte objektivt karaktäriseras som varken en objektiv eller en subjektiv 

metod. Utan istället måste den kunskap som tas fram genom samspelet i intervjun objektivt 

diskuteras med hänsyn till de olika föreställningarna om objektivitet och till ämnet för den 

konkreta undersökningen (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Så i princip kan kvalitativa intervjuer närma sig objektivitet i en det man kallar aritmetisk 

mening av intersubjektivitet (Kvale & Brinkmann, 2014). Även om det inte går att upprepa en 

specifik intervju, så kan olika intervjuare med hjälp av att följa en gemensam intervjuguide få 

fram relativt likartade intervjuer från sina intervjupersoner för att ha en liknande 

sammanställd empiri. 

6.5 Hermeneutisk tolkning 

Hermeneutiken studerar tolkning av texter men även handlingar. Syftet med den 

hermeneutiska tolkningen är att vinna en tillämplig och gemensam förståelse av en viss texts 

mening. 

Den klassiska hermeneutikens ämnen var litterära, religiösa och rättsliga texter, men 

begreppet "text" har med tiden utvidgats till att även gälla diskurser och handlingar (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Jag väljer att bryta hermeneutiken mot den kvalitativa forskningsintervjun. 

Forskningsintervjun är återigen ett samtal om den mänskliga livsvärlden, där den muntliga 

diskursen byts ut till texter som ska tolkas. Vilket i denna studie gjorts genom 

transkriberingen av intervjuerna. 
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Genom detta så är Hermeneutiken dubbelt så relevant för intervjuforskning: först och främst 

genom att belysa dialogen som skapar de intervjutexter som ska tolkas och därefter genom att 

kartlägga den processen varav intervjutexterna tolkas, vilken ännu en gång kan uppfattas som 

en dialog eller ett samtal med texten. (Kvale & Brinkmann, 2014) 

6.6 Avgränsning – stimuli material 

Jag har valt att utgå från serierna Homeland säsong 5 och Prisonbreak säsong 5 då båda 

serierna vid dessa säsongerna utspelar sig i arabiska länder, Libanon och Yemen. Båda dessa 

serier är dessutom prisbelönta och aktuella serier som intervjupersonerna sett sedan tidigare. 

Därför har jag även tagit valet att avgränsa det till två trailers vilket beror på att det egentligen 

bara stimuli material. Stimuli är egentligen ett material som används som en del av underlag 

för diskussioner som i detta fall kommer i form av klippta scener i trailern. Det är även en 

sammanfattning för att få en helhetsbild kring hur serierna och dess uppbyggnad ser på dessa 

länder och deras kultur. 

Jag har däremot inte analyserat dom som i en receptionsanalys utan istället endast använt det 

för att stimulera diskussionen med intervjupersonerna. 

Intervjupersonerna är som sagt personer med bakgrund och koppling till landet och 

uppmanades att kolla trailern innan intervjun tog plats. 

6.7 Material 

”Intervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad du behöver veta” 

– Kvale & Brinkmann, den kvalitativa forskningsintervjun 

När urvalet och antalet personer sedan skulle bestämmas var det flera hinder som påverkade 

antalet. I mitt fall var det att personerna behövde ha en viss bakgrund och koppling till 

”Mellanöstern”, främst arabisk bakgrund, där ytterligare ett urval gjorts för att variera de olika 

länderna och det krävdes även att man antingen fötts här eller blivit uppvuxen i Sverige sen 

tidig ålder dvs specifikt andra generationens invandrare. Just denna grupp är intressant just för 

att det är personer uppvuxna i västvärlden men samtidigt delar en kultur i Mellanöstern, vilket 

gör de mottagliga till en igenkänningsfaktor på båda sidor. 

Intervjupersonerna är personer med bakgrund och koppling till landet samt att det även är 

serier som dom här personerna tidigare har sett och är insatta i. 
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Anledningen till att jag fokuserat på araber och nte t.ex. kurderna beror på att dom länder som 

är representerade i materialet är Libanon och Jemen, där det inte finns t.ex. någon större 

kurdisk befolkning utan endast är väldigt små minoriteter. Däremot är det även viktigt att 

förstå att trots den gemensamma bakgrunden som araberkan dom kan ha olika religioner 

Jag har inte begränsat mig kring någon ålder, detta i syfte för att få en så bred och tydlig bild 

som möjligt och om det är någon skillnad kring upplevelsen för de olika åldrarna. Det jag 

dock valde var att tänka på var jämn fördelning utav kön dvs lika många kvinnor som män 

intervjuades för denna undersökning. 

Kvale & Brinkmann (2014) skriver: 

 ”I kvalitativa intervjustudier tenderar antalet personer att antingen för litet eller 

för stort. Om antalet är för litet blir det svårt att generalisera och omöjligt att 

prova hypoteser om skillnader mellan grupper eller att göra statistiska 

generaliseringar. Om antalet är för stort går det inte att göra några mer ingående 

tolkningar av intervjuerna.” 

Därför valde jag att begränsa mina intervjuer när jag kunde se ett mönster av svaren. 

Intervjupersonerna bestod av sex olika personer runt om i Sverige som kunde gå under de 

kriterierna som fastställts tidigare. Genom att personerna i intervjun var ett jämnt antal kunde 

man analysera svaren och resultatet utifrån deras erfarenheter och egna upplevelser men 

samtidigt också se likheter samt slutsatser. 

Anledningen till valet av denna metod bestod främst av möjligheten att kunna analysera 

frågeställningen djupare utifrån endast tre perspektiv och sedan hitta teman och liknelser 

kring resultatet. Samt specifikt analysera hur människor upplever sin livsvärld. Men även visa 

att verkligheten kan uppfattas på olika sätt och att det därför återigen inte finns en helt absolut 

och objektiv sanning. 

Mycket av intervjun byggde på en semistrukturerad intervju varav det var öppna frågor och 

övergångarna naturliga. Anledning till att ställa öppna frågor bygger på att låta 

intervjupersonen dela med sig av känslor, tankar och åsikter fritt utan något ledande som 

påverkar svaret. 
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6.7 Etiska dilemman, anonymisering och subjektivitet 

Först och främst kommer intervjupersonerna att anonymiseras i syfte att skydda deras 

integritet i uttryckandet av deras åsikter. Kön och landet som deras bakgrund är ifrån kommer 

vara den information som ges ut. Det vill säga en kort anonymiserad presentation av 

personerna. 

Subjektiviteten i denna rapport bygger endast på det faktum att även jag är en född och 

uppvuxen ungdom i Sverige men med annan kulturell bakgrund där jag är halv palestinier och 

halv libanes. Vilket har varit bidragande i att få intervjupersonerna att öppna sig och känna sig 

trygga. Det har även underlättat om användandet av arabiska ord behövts i och med att jag 

kan arabiska och därav också är medveten om t.ex. vissa ordspråk som intervjupersonerna 

använder för att tolka olika skeenden som kanske ibland bryter mot den bild de ser i tv-

serierna av regionen. 

6.8 Intervjupersoner 

Valet av personer 

Intervjupersonerna bestod av sex olika personer runt om i Sverige som kunde gå under de 

kriterierna som fastställts tidigare. Det enda som gjorde att vissa sållades ut berodde på att det 

fanns ett medvetet val av jämnfördelning av köken och att alla skulle komma till tals.  De 

skulle vara andra generationens invandrare som hade koppling till länderna. Detta eftersom de 

då har kunskaper kring det som var valt att undersöka i denna studie men även öka 

informationsinnehållet.  

Dessa personer var bekanta som jag kände sedan tidigare vilket ökade bekvämligheten och 

gjorde att personerna hade en större villighet att delta samt uttrycka sig mer fritt. Detta bidrog 

till ett större informationsinnehåll och återigen ökad kunskap då valet av ålder inte existerade, 

utan det hölls öppet för att kunna få en så bred tolkning som möjligt. Vid kontaktandet av 

dessa personer så ringdes samtal med en förklaring kring problemet och vad intervjun skulle 

ha för bidragande roll kopplat med syftet. 

Libanon – Homeland, Yemen – Prisonbreak, 

Intervjuperson 1-Kvinna i 20årsåldern, ursprung i Yemen och Egypten 

Intervjuperson 2 – Man i 50 årsåldern, ursprung i Libanon och Palestina 
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Intervjuperson 3 – kvinna i 30årsåldern, ursprung i Libanon och Palestina 

intervjuperson 4 – Man i 20 årsåldern, ursprung i Libanon 

Intervjuperson 5 – Kvinna i 30årsåldern, ursprung Yemen 

Intervjuperson 6 – Man i 40 årsåldern, ursprung Yemen och Libanon 
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7. Resultat, analys, diskussion och slutsatser 

I denna delen kommer resultaten samt analysen tillsammans med slutsatser och diskussion att 

kopplas samman under samma rubrik. Utifrån mina svar från intervjupersonerna kunde jag 

både hitta mönster och samband som ökar förståelsen kring vart problemet sitter. Främst är 

det viktigt att förstå att svaren jag fått av intervjupersonerna är svar som betraktaren själv 

upplevt och känt i koppling till dessa två serier. 

Kvalitativa intervjuer kan anses mer subjektiva än andra men i mitt anseende har det främst 

bidragit med förståelse kring vilka samband som fortfarande existerar. Detta genom att 

frågorna dyker in på djupet där intervjupersonerna haft tid att resonera och reflektera. 

Ingen undersökning kommer att spegla ett helt objektivt resultat, eller en objektiv verklighet. 

Detta är det vi kan stegvis komma fram till genom hur personer med koppling till länder och 

kulturer upplever representationen. Stereotyper är dessutom något som genomsyrar alla 

teman. 

7.1 Miljöer, modernitet och teknisk utveckling 

Något som påvisar ett lands utveckling är landets infrastruktur, modernisering samt 

sekulariseringen som finns i landet. Därför har jag valt att se över teman som innefattar 

miljöer, modernitet och teknisk utveckling. 

”Platserna upplever jag är väldigt fattiga och outvecklade, det vill säga inte 

moderna. Medan man alltid får se i ett västerländskt land, i detta fall USA att det 

är fint, det är utvecklat, modernt, det är rent, det är high class, det är fina kläder 

och hela den grejen med kontra då Mellanöstern. I det här fallet Yemen och 

Libanon, fattigt, fula kläder, slitet, människor som är oattraktiva, skäggiga 

gubbar. De visar inte hela bilden. 

Hela Libanon tillexempel är inte fattigt, det är bland de länder med de 

modernaste skyskraporna och mest utvecklade byggnader. Yemen är däremot ett 

fattigare land med ett undantag, då det är ett sönderbombat land som haft ett 

inbördeskrig. Men Libanon är absolut inte sådär som det porträtteras. Libanon är 

ett av världens mest utvecklade länder, med eller utan deras små konflikter så är 

det ändå ett otroligt attraktivt land. Det är en skev bild av mellanöstern och denna 
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fortsatta stereotypabilden som de vill förmedla och vill ska vara världsbilden. Det 

är såhär det ser ut.” – intervjuperson 1 

I detta svar kan man skilja ut de olika faktorerna som grundar sig i både orienten samt 

stereotypen.  Personen upplever att den bild som visas är en tydlig stereotyp med 

negativbetoning. 

Redan i helhetsbilden upplever intervjupersonen att väst vill få mellanöstern och arabländerna 

att framstå som sämre för att sen framställa sig själva som bättre vilket kan kopplas till det 

hierarkisystemet man talar om tidigt i postkolonialismen. Intervjupersonen platserna som 

visas är väldigt fattiga och outvecklade, och detta i jämförelse emot t.ex. USA som visas vara 

ett modernt land med ”High class”. 

Intervjupersonen tycker även att bilden av regionen generaliseras, så att det ser likadant ut 

oberoende av vilket land som de valt att visa upp. Det är alltid fattigt även fast Jemen och 

Libanon har en väldigt olika historia både när det gäller krigstillstånd eller den ekonomisk 

utvecklingen. 

Det är ett konstruerat tankesätt där man har placerat västvärlden högst och i makthavande 

position för att underminera andra länder i detta fall öst eller orienten.  Brune (2004) talar om 

att det i sin tur förstärker och förtydligar ”vi” och ”de” tänket som även Said talar om, som 

bygger på att ”viet” framställs som mer överlägsna och där maktstrukturen är tydlig genom 

det ekonomiska, civiliserade och sociala. I detta fall blir det tydligt i infrastrukturen där väst 

är de mer utvecklade och som intervjupersonen nämner i citatet mer ”high class” och framåt i 

utvecklingen. Orientalismen bygger främst på att väst framstår som mer utvecklade medan 

orienten visas som bakåtsträvande och i detta fall blir det tydligt hur den bilden kan ses utifrån 

citatet. Även andra intervjupersoner reflekterade över hur länderna och dess miljö och 

modernitet framställdes. 

”Genom att göra våra länder fattigare och visa de som smuts så kryddar de på 

bilden som media har och kryddar även på fördomarna. Att där finns det 

tillexempel inga skyskrapor och det bara är sand och sten tillsammans med 

människor som har det dåligt. Det är aldrig så att de filmar eller visar de bättre 

sidorna. Alla arabländer har pengar och alla arabländer har fina sidor men det 

är inte så att de visar det, utan de väljer Yemen i Prisonbreak som är lite fattigare 

i områden.” – Intervjuperson 4 
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Genom detta svar får vi återigen bekräftat att ytterligare en intervjuperson anser att det finns 

en stereotyp som bygger upp dessa fördomar främst genom en negativvinkling. Ett annat 

mönster att studera kommer av att intervjuperson säger att regionen dessutom målas upp i hel 

avsaknad av byggnader och använder sig av beskrivningen sand och sten. Även citatet under 

nämner att de anses vara utan byggnader. 

”Miljömässigt är allt fattigt, sönder och krig. Det är inte direkt så att bara för att 

det är ett arabland som de målat upp med krig att vi bara har en religion 

dessutom eller att vi är utan byggnader. Det är inte så det är, de skildrar bara de 

delarna, typ som om de vill skapa en världsbild som inte är hundra procent sann. 

Det är så de vill ha det, det är ju så det är, det blir de fördomarna vi har kring 

mellanöstern att det ser ut sådär, för de gör det genom att de inte visar hela 

sanningen” – intervjuperson 5 

Intervjupersonen i fråga går direkt till försvar av hemlandet och talar om ett ”vi”. Genom 

detta har personen valt ta avstånd från det faktumet att hon är född och uppvuxen i Sverige 

och istället ställer sig med mellanöstern. Vilket visar ett mönster där intervjupersonerna 

beskriver länderna som Arabländer och också ofta använder ordet hemländer beroende på 

situationen och stoltheten i sambandet. Oftast kommer detta mönster fram i samband med att 

intervjupersonerna tar upp att bilden som målas upp innefattar krig. Redan i början av citatet 

nämner personen miljön som målas upp genom mönster som fattigdom och krig. Två mönster 

som er återkommande i resterande citat. 

Återigen kommer man tillbaka till det Siad talat om i samband med orienten, vi och de tänket 

som enligt min upplevelse av intervjuerna kommer från båda sidorna. Tv-serierna skapar ett 

vi och de tänk när de framställer orienten som den andre och intervjupersonerna talar i det 

tänket som en försvarsmekanism kring att försöka motbevisa bilden av den andre. Vilket gör 

att man inte kommer ifrån den strukturen där man kan se en helhetsbild utan istället förkastar 

att ta emot information från andra sidan. 

Ett annat mönster som introduceras i citaten är främst att när västerländska samhällen 

porträtteras så görs det mer detaljerat, medan arabländerna görs utifrån stereotyper utan 

specifika detaljer och en generellbild utan baskunskaper. 

”Det första, när man tittar på en serie, speciellt när det är en otroligt känd serie, 

förväntar man sig att de förberett sina baskunskaper. Ta tillexempel i filmen 

bilarna får vi se bilden av London exakt som den är. Men i denna serien finns inte 
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de väsentliga kunskaperna kring hur man talar om ett land. Om vi börjar med 

Libanon, när de åker till Beirut. För det första alla som har åkt till Beirut vet att 

det finns skyskrapor, Beirut har inte de låga husen men det man kan se då utifrån 

bilderna att man talar antingen om Jordanien eller Marocko. Man ser det på 

direkten att detta inte är Libanon.” – intervjuperson 2 

Intervjupersonen här har valt att fokusera på Homeland och kritisera hur de faktiskt valt att 

hålla sig till en stereotypiserad bild än att se över hur Beirut egentligen är byggt utan istället 

producera en missvisande bild där miljön närmare beskriver andra arabiska länder. Vilket 

visar ett mönster som är återkommande i resterande citat, vilket bygger på att tillexempel 

London som är en stad i väst visas för den verklighet den är i medan Beirut i öst kan liknas 

med vilket annat arabland som helst i och med att det inte visar varken en detaljerad bild av 

Beirut eller en verklighetsbaserad. 

Den stereotypa bilden över Beirut är något intervjupersonerna inte upplever och tycker 

stämmer överens med bilden som de har av staden. Enligt intervjupersonen har Beirut genom 

åren setts som Mellanösterns pärla men även ett resmål dit även amerikaner och resterande 

omvärld åker på semester. 

”Det är en påhittad verklighet, alla som har varit eller man behöver inte ens ha 

varit i Beirut för att kunna lära sig att Beirut var mellanösterns pärla. Så när 

amerikanerna ville vila upp sig brukade de åka till Beirut och jag menar att 

använda Google Earth är inte så svårt. Om andra filmer och serier kan använda 

identiska bilder varför kan inte dessa prisbelönta ta något som åtminstone liknar 

Beirut. 

Miljömässigt utöver skyskraporna så ser det ut som ett sjavigt ställe, fattigdomen 

syns i hela serien. Vilket är absurt, vi ska inte glömma att sju av Libanons 

ministrar, när de flyger så flyger de med sina egna flygplan. Det finns pengar i 

Libanon och det syns i dess byggnader främst.” – intervjuperson 6 

Det återkommande undertemat av detta är främst fattigdom, alla sex intervjupersoner nämnde 

på ett eller annat sätt att miljön är påverkad av fattigdom, trots att verkligheten har till större 

del rikedom. Byggnaderna är även återkommande och bland det som upprört 

intervjupersonerna mest. 
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Ett mönster som även framkommit är att det faktiskt finns kända landmärken även i Beirut 

som intervjupersonerna upplever suddas ut. De jämför dessutom Al Hamra, som de tycker 

gestaltas på ett felaktigt sätt, med att det i princip går att jämföra med Champs Elysses i Paris. 

”Samtidigt så talar de om ”Al Hamra” street, vilket är en av de mest kända i 

Beirut. Det skulle kunna likas med Champs elysees i Paris. För det första så såg 

vi inga människor vid gatan trots att det är en mest trafikerade i hela Beirut. Samt 

den mest befolkade gatan i hela Beirut men ändå så finns det inga, inga bilar, 

inga vanliga människor. Jag menar när man just talar om al hamra street så åkte 

alla européer dit för att vara där och caféerna som finns där. Libanon har alltid 

varit mellanösterns pärla och ett resmål för alla.” – intervjuperson 2 

Vilket leder till att denna stereotyp kring att mellanöstern är densamma och inte utvecklats 

hör ihop med det som nämnts i tidigare forskning av Evelyn Alsultany där temat amerikansk 

nationalism framkommer och USA har behovet att få sin nation att framstå som utvecklad och 

befinner sig i framkant i jämförelse med arabvärlden och resten av världen. 

Den övre intervjupersonen menar även att baskunskaper är inte mycket att förvänta sig av en 

prisbelönt serie som har en stor tittar-publik, istället sprids okunskap som på något sätt 

accepteras främst för att det redan existerar som stereotyp. 

Den stereotypen blir även den bild som representeras vilket även kan kopplas till teorin där 

Hall utgår från att världen som blir beskriven och rapporterad om redan är kodad, och i detta 

fall kodad att få Mellanöstern att framstå till något som inte moderniserats. Trots att det finns 

olika typer av religiösa byggnader bredvid varandra och inte bara moskéer. 

”Det som stör mig kringbilden av Beirut är det faktumet att vi har massa 

skyskrapor, vi har kyrkor bredvid moskéer, vi har moderna byggnader som inte 

ens finns här.” – intervjuperson 3 

Återigen återkommande med ett vi, där intervjupersonen känner att hon har en samhörighet 

med Beirut och mellanöstern precis som tidigare intervjuperson som kände samhörighet med 

Yemen som land i mellanöstern. Det benämnandet som ”viet” som är återkommande beror på 

den fientligheten som skapas vid det som Hall även talar om som ”den andre”.  

När man gett en negativ bild av tillexempel mellanöstern och väst positionerat sig som en 

högre makt så blir det tydligare för andra generationens invandrare att betona ”viet” i sitt 

ursprung. 



 36 

7.2 Mångfald 

När det kom till mångfalden i serierna kunde alla komma överens att det var män som 

dominerade i båda serierna och det var även där fokuset låg. Mönstret som visades genom 

dessa citat var främst att för att kunna vara på den bättre sidan så krävs det att du har ett 

västerländskt tänk och är villig att lämna ifrån dig din kultur. 

”Mångfalden i serien är ju mest män. De är i ett fängelse där det är män. 

Huvudkaraktären som också är man tillsammans med hans bror. Jag vet inte vad 

jag ska säga om mångfalden, jag tycker inte den existerar. De andra kulturella 

grabbarna slänger ju även bort en del av sin kultur och det endast som tydligt 

kommer fram är deras västerländska tänk för att lösa problemen.” – 

Intervjuperson 1 

Genom detta citat kan man dra slutsatsen att de anser att representationen är bristande och i 

princip nästintill icke existerande. Det är nästan unikt att se någon utländsk medverkande 

enligt de och främst en kvinna med annan bakgrund som är delaktig. 

”Mångfalden i människor fanns däremot mer i Prionbreak, du har de olika 

folkgrupperna, latinos, svarta, asiater osv. De delas upp i gäng och segregeras 

från helheten men de existerar i alla fall. Dock fick de endast en roll när de skulle 

hjälpa den vita killen.” – Intervjuperson 4 

Utifrån hans svar kan man dra slutsatsen att han inte förkastar seriens försök till bidragande 

mångfald. Däremot efter betänketid kommer han fram till att araber som folkgrupp inte längre 

är så representerade som han ursprungligen tänkt i jämförelse med andra folkgrupper. Den 

gången de är delaktiga är när de anses som de onda eller kommer till hjälp och stöd för väst. 

Vilket även var ett underliggande tema om kunde hittas igen, genom att det oftast finns en 

hjälpare i varje serie. 

”Men det fanns en kvinna till i denna säsongen som skulle hjälpa hans bror och 

hon ansågs ju vara rebell och tuffare. Hon gillade inte systemet, hur det är och 

istället går emot det och vill hjälpa västerlänningarna, såklart. Jag tycker att rakt 

av är det väldigt stereotypiskt och väldigt fördomsfullt. Det är som jag sa, de har 

en bild av att araber, muslimer är bakåt i tiden de har inte utvecklats och här 

kommer västerlänningarna och är hjältarna. Det är de som har lösning på allt 

och det är de som har rätt och vet hur det ska vara.” -intervjuperson 1 
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När det kom till mångfalden av människor i landet var det en intervjuperson som lade märke 

till språket och dialekterna som talades. 

”En annorlunda grej jag tänkt på när de åkte till de södra förorterna i Libanon så 

kunde man skilja ut att de människor som talar, de talar med en nästan 

marockansk dialekt. Inte ens en libanesisk dialekt. Om man inte ens har rätt 

människor att representera landet, hur relevant är då deras bild.” – 

intervjuperson 2 

Ännu en gång kommer vi in på representationen där intervjupersonen tar upp faktafel i en viss 

mån. Den kodade bilden av att hela mellanöstern är desamma och alla är likadana 

framkommer i dessa situationer. Den kodade bakgrunden i detta fall bygger på att alla 

arabländer flyter samman och det finns inte riktigt något som särskiljer de från varandra. 

Said tar i sin teori upp orientalism att bilden av orienten har vuxit fram med underlag som 

använts av europisk arrogans och rasism. Genom att denna typ av bild inte heller ifrågasatts 

eller utmanats så har den accepterats som den generella bilden av det man kallar orienten. 

Vilket blir tydligt när språk och dialekter inte uppmärksammas utan man återigen är den 

stereotypa bilden att alla araber är likadana. Samt att judarna beskrivs i ett politiskt 

sammanhang vilket kan tolkas som att de visas som mer sekulariserade medan muslimerna är 

icke sekulariserade. 

”De har dessutom uteslutit resterande religioner och huvudfokuset ligger på 

Islam. Judarna beskrivs ur ett politiskt perspektiv men de syns aldrig, vi får aldrig 

se de. Medan muslimerna visas som terrorism istället för politik.” – 

intervjuperson 2 

Det finns även ingen mångfald religionsmässigt vilket jag kommer återkomma till senare i 

resultatet men istället inkluderar man in judar politiskt men utan något verkligt syfte utan 

mest för att visa en pågående intressekonflikt. 

7.3 Kvinnor och män 

Tidigare nämndes en kvinna som hjälpare i mångfalden men om vi väljer att studera det temat 

djupare mellan kvinnor och män kan vi hitta en struktur kring framställningar även där. I 

serierna spelar man mycket på att kvinnan är mer emotionell och alltid är splittrad mellan två 

val. 
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”Det är alltid en kvinna som är sad, känner att hon förlorat allting och är där 

hemma med barnet. Fast inte i Homeland där är det ingen snyfthistoria på samma 

sätt kring att stanna hemma förutom när hon måste lämna sitt barn, det är då jag 

kan tycka att det är samma storyline för kvinnorna.” – intervjuperson 1 

Här har vi en stereotyp bild av en kvinna. Oavsett om det speglar väst eller mellanöstern så 

ska man spela på att kvinnor generellt mer känsliga och måste göra ett val, stanna hemma 

med ungen och inte må bra eller välja karriär vs barn som i Homeland. Samt förstå att 

kvinnorna i dessa serier delas upp i två fack eller underteman. Varav en kvinna är förtryckt 

och den andra är den som frigör sig och vill komma till väst. 

”Vad gäller könsfördelning måste vi dela upp det i två delar. Amerikanska 

kvinnor de är utåtriktade, de känner sig jämställda medan de andra kvinnorna, då 

vi bara fick se två typer av kvinnor, antingen de som är beslöjade och är både 

färglösa och formlösa och den andra enda som vi såg är hon som vill fly till 

Amerika. Som helt plötsligt vill ta sig loss och lämna förtrycket för USA och det 

var därför de sedan gjorde allt möjligt för att hon skulle kunna det och hjälpa.” – 

intervjuperson 2 

Intervjupersonen anser att återigen så klassas en kvinna som hjälpen men det är även här som 

orienten kommer in. Enligt Said så är det den hegemoniska diskursen som har möjliggjort för 

västvärlden att underminera och agera överlägsna orienten. Vilket syns i strukturen i hur de 

framställer kvinnor. Det är genom detta som de västerländska kulturerna gradvis har skapat 

denna avlägsenheten med kärnan av ”den andre” och ”vi och de”. Begreppet bygger på att den 

andre är annorlunda och anses som avvikande. Det är en person som skiljer från en själv 

oftast i en negativ bemärkning. Den andre är en konstruktion skapad av väst som sedan 

används för att åter upplyfta väst. I detta fall så vill den kvinnan från orienten bryta sig från 

det att vara den andre, att vara förtryckt och istället bryta sig fri och följa ”the american 

dream”. 

Ännu en gång kommer mönstret kring fattigdom på tal tillsammans med kvinnan i förtryck. 

Våld och skrikande barn tas även upp i detta sammanhang medan väst visas som en lycklig 

familj inte styrda av några måsten. 

”Det man såg direkt var att först i västerländerna är det happy family, medan i 

trailerna och resten av säsongen så visar de bara hemska grejer, det är fattigt, 

våld, barnen skriker gråter och kvinnorna är förtryckta i mellanöstern. Med 
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happy family menar jag att det är den typiska bilden av kärnfamiljen, bara fyllda 

med glädje och kärlek medan i den förtryckta bilden så blir de förtryckta genom 

att de blir slagna, och ingen av de har en talan.” – Intervjuperson 1 

”Alltid hemska bilder på att en kvinna skriker och håller i sitt barn och blir 

förtryckt. Alltid är kvinnan förtyckt och har inte en plats och mannen är han som 

bestämmer medan hon har ingen frivilja eller frihet, hon måste täcka sig och hon 

tycker inte om det här för hon vill bli som västerlänningarna, hon vill kapa sig 

fri.” – intervjuperson 3 

”När de visar en arabisk kvinna visar de alltid en beslöjad kvinna, antingen med 

niqab eller typ långa fyrkantiga kläder. Återigen målar de upp oss som 

stereotypa, hjärntvättade religionssoldater. Eller att vi är förtryckta av vår 

religion, som om vi vore tvingade, speciellt kvinnorna” – intervjuperson 4 

Ett återkommande tema i intervjuerna är främst att kvinnorna framställs som förtryckta. De är 

förtrycka i sin sociala ställning, i deras egna val, de är förtrycka i sin religion och i sina roller 

osv. Den arabiska kvinnan strävar efter att få ha fria val och inte ett extremt patriarkalt 

samhälle där männen är överordnade trots att det samhället även existerar i väst. 

En annan framställning som görs i serierna är kärnfamiljen i väst kontra den splittrade i öst. 

Där barnen skriker, våld är sättet vilket kan kopplas till det Brune tidigare nämnt att araber 

kopplas till sammanhang där våld och hot framkommer. 

7.4 Religion 

Utifrån majoriteten av intervjuerna kunde mönstret fattigdom och krig kopplas ihop däremot 

uppkom ett annat mönster väldigt snabbt med krig, som bygger på religion. Det var inte heller 

oväntat för intervjupersonerna att islam var religion som porträtterades i samband med krig 

och terror. 

”Det som visas är också typiska krigsbilder och inte kom det som en chock att 

islam är den religionen som porträtteras” – intervjuperson 1 

Det är återigen en negativ bild som ges kring mellanöstern tillsammans med fattigdomen som 

tidigare nämnt. Intervjupersonen upplevde även att araberna visades som outvecklade i 

jämförelse med väst vilket även teorin kring orientalismen och Said även återkommer till. 
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Västvärlden såg Orienten som något väldigt annorlunda i kontrast till sin egen kultur och sig 

själva vilket vi får förtydligat i motsatserna som visas. 

”I både Homeland och Prisonbreak så är det väldigt tydligt att religionen alltid 

ska skildra negativa krigsbilder och farozon trakter. Det ser dessutom bara fattigt 

ut vilket ger en känsla av att de ligger väldigt bakåt i tiden och inte utvecklats. Så 

det blir religiösa muslimer, outvecklade kontra västerländerna som har lösningen 

till allt och ska rädda världen.” – intervjuperson 5 

Ett annat mönster som förekommit är avsaknaden av fri vilja och tankesätt, vare sig det gällde 

kvinnorna i förtryck eller att araberna i serierna var styrda av religionen. I båda fallen tänker 

de inte själva. 

”De är outvecklade genom att det hela tiden gör förhastade saker och följer ingen 

riktigt struktur. Bilden man får är att de inte kan tänka självmant.” – 

intervjuperson 6 

Avsaknaden av tankesätt kan även kopplas till Saids tankar kring att orienten anses 

bakåtsträvande. Intervjupersonen ansåg att utifrån hur framställningen i serien skett kunde 

man tolka att religionen var anledningen till att de inte utvecklades eller sekulariserades. 

”Sen också det här med att alltid associera folket med religion och det är det som 

tar de bakåt, genom de hemska grejerna som händer ha en typ koppling till 

religion som tillexempel ett böneutrop eller en kvinna som är täckt osv.”- 

intervjuperson 1 

7.5 Bara muslimer 

Bilden av arabländerna som visas i serierna fokuserar främst på att alla araber är muslimer. 

Alla kvinnor är beslöjade och konstant religiösa. För att kunna förstärka den stereotypen har 

de i serien förstärkt detta genom symboler. Bland annat slöjan som man generellt kopplar till 

muslimer eftersom det är den bilden som visas. Ett annat mönster kring visandet av religion är 

bönen eller moskéerna som visas. I scenen som visas ber människorna två och två, likt en 

militär uppställning när det i själva verket är så att muslimer ber på rad. 

”Alla kvinnor i Homeland visas beslöjade vilket inte stämmer alls i Libanon, inte 

ens hos Hizbollah i det området eller södra förorterna är det så att kvinnorna är 

beslöjade. När de ber i serien ber de inte ens ordentligt. Tillexempel i en bön hos 
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muslimerna står alla i rad och inte två och två. Jag menar bara elementära grejer 

stämmer inte religionsmässigt.” – intervjuperson 2 

Militäruppställningen kan bindas samman till att en annan intervjuperson nämnt benämningen 

religionssoldater när det kommer till hur man väljer att visa islam och de religiösa 

anhängarna. Samt som om de vore under tvång och förtryck, vilket egentligen även där 

förstärker att i väst är man fri att välja som man vill, man inte blir tvungen till religion och det 

är anledningen till att kärnan i väst inte har någon terrorism. 

”Araber kopplas alltid ihop med terrorism och kärnan till det vill väst alltid påstå 

sitter i vår religion. Vi ses som hjärntvättade religionssoldater som om vi vore 

förtryckta av vår religion, som om vi vore tvingade till den.” – intervjuperson 3 

Bönen och moskén har också framkommit som en slags representation på samma sätt som 

korset för kristna tillexempel men visas även symboliskt. Det som framkommer är detta 

försök att avskräcka människor gentemot islam som om det verkligen är en våldsam religion. 

Precis som Brune talat om tidigare i sin avhandling att muslimer framställs som hotfulla och 

våldsamma i nyheter så förknippas de även på samma sätt i populärkulturen. 

”När det kommer till religion så visar de den först och främst som skrämmande 

och det de visar är islam. Både när hon går till moskén och terroristerna är även 

muslimer, oavsett riktning så är de muslimer. De har blandat ihop saker som inte 

borde blandats ihop och påsätt vill de säga att islam är en terroristisk religion 

oavsett vad. När vi dessutom ser människorna i Beirut så får vi en bild av att de 

ser ut att vara knutna till terrorismen.” – intervjuperson 5 

Återigen är det bilden som är missvisande och inte stämmer överens med den ursprungliga 

verkligheten. Utifrån svaret kan man dra slutsatsen att intervjupersonen förkastar seriernas 

försök till att visa en rättvis bild av religion och islam. Genom att se bilden av människorna i 

seriern gjordes ett antagande att det syntes att de var knutna till terrorism vilket betyder att 

även där finns en stereotypiskbild som är återkommande och skapad. Det är en bild som 

målas upp kring hur de ser ut och beter sig vilket även en annan intervjuperson ansåg. 

”De från Beirut var terrorister i bilden de målar upp, skägg och svarthårig. Alla 

utländska som man såg blev bara värre och värre och målades upp som onda. 

Värre i betydelse att han hade längre och större skägg, klädd lite mer som en 

import.” – intervjuperson 4 
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Anmärkning: Importer är ett slangord använt för att beskriva någon som inte integrerats i 

samhället, outvecklad och anses i vissa fall vara felplacerad. 

Här är beskrivningen av skägget som något symboliskt men även stereotypiskt. Desto större 

och längre skägg desto närmare ansågs han vara en terrorist. Där är genom bilden som skapats 

och visats ibland annat nyheter men även i populärkultur. Personer som förknippats med 

terrorism, talibaner och tillexempel Osama bin laden som tog på sig skulden för 9/11 har haft 

större skägg. Precis som i den tidigare forskningen som Evelyn Alsultany skrivit så har en 

större hotbild mot muslimer och araber skapats. 

De onda anses vara de konservativa muslimerna vilket kan kopplas till temat religion. Trots 

att vi talar om två olika länder med olika religioner och en stor variation av religioner så 

uppfattar dom det som att det fortfarande bara är fortfarande huvudreligionen islam som visas 

ihop med araber. Det är nästan så att du inte kan vara arab om du inte vore muslim. 

”Det spelar ingen roll, de kopplar alltid ihop araber och islam. Jag har aldrig 

sett en serie, eller film där araber visas i sin helhet som den religiösa mångfald 

som finns, inte främst i Libanon. Hälften av befolkningen är faktiskt kristna i 

Libanon och på något sätt framkommer det aldrig. Vi har arabiska-judar de har 

inte heller någon plats. Libanon är ett land med många religioner och med 

respekt för sin variation.”- intervjuperson 6 

Här har intervjupersonen även tagit upp att i den mångfald av religioner som de har så känner 

de en stolthet. Inte heller konflikter där hat förekommer bland de, istället betonar han respekt 

för varandra vilket inte syns eller uppleves i serierna. Medan i väst är man noggrann med att 

beskriva och visa toleransen som finns där, återigen för att framställa sig som bättre och mer 

utvecklade medan orienten inte är lika utvecklad eller sekulariserad. 

Enligt intervjupersonerna så har personer med andra religioner än muslimer får inte samma 

utrymme i serier där syftet är att förknippa araber och muslimer som ett. De menar att hur 

skulle man annars ha en anledning till att vara där i alla krigsscener om inte för att bekämpa 

terror än gemenskap. 

Den dåvarande nya säsongen av Prisonbreak som var säsong 5 kom som en chock för 

intervjupersonerna då huvudkaraktären dött i tidigare säsong. Vid uppstarten igen så befann 

han sig i Jemen där han ännu en gång var fängslad men denna gång i ett arabiskt land. Det 

intervjupersonen kopplar till är hur de lyckades få något aktuellt som skedde i världen att 
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istället bli något som utspelas i en serie. USA har gjort ett medvetet val att positionera sin 

serie i ett arabiskt land för att bekräfta terroristerna ISIS ursprung därifrån samt att det är de 

vs huvudkaraktären i den mån att huvudkaraktären och väst är de goda. 

”Sen kom den nya säsongen för två år sen, 2017, det var ganska konstigt att den 

kom men samtidigt nice eftersom det hade gått så många år sen senast. Under 

tiden och platsen de spelade in denna på var Yemen och då är det mycket, Yemen 

är ett land som har de traumatiskt och är ett rätt tragiskt land i och med 

inbördeskrig. Att man väljer att göra det där är inte en slump antar jag. 

ISIS är också väldigt centralt samtidigt som den här serien och säsongen kom ut. 

Så det är mycket med ISIS, muslimer, terror och Yemen med mera sådant som 

speglades. Så den kom i rättans tid skulle jag säga.” – intervjuperson 5 

Bilderna av Jemen som visas är mer verklighetstrogna då det faktiskt varit ett pågående 

inbördeskrig. Men som intervjupersoner nämner så finns det samtidigt ett förstärkande av 

stereotyper. Genom att välja ett land som redan har ett pågående krig under samtiden så är det 

lättare att ta till sig serien som en bild av verkligheten och sedan inte ifrågasätta resterande 

serier som använder sig av arabländer som tillexempel Libanon. 

Något annat som var centralt under den tiden, var all terror som spred sig runt om i världen 

genom ISIS. Soldater som påstått sig tagit en kamp för islam och dödar i islams namn. 

Intervjupersonen ser ett samband med att de i Prisonbreak tog upp terror och muslimer för att 

kunna bevisa att muslimer och araber är grunden till ISIS samt att det skedde i en läglig tid 

när serien utspelade sig i och hade som mest tittarpublik. 

Ska man koppla det till representation kan man se det genom att när man talar om det så talar 

man om den spegling och återgivning i sättet som något sker på; detta var det som skedde och 

oftast med en bakomliggande intention med tillexempel tanken; detta visar vad regissören 

ville säga. I denna serie upplever intervjupersonerna att kodningen är att araberna och 

muslimerna är anledningen till ISIS existens och att hemskheterna som händer, det är de som 

ligger bakom. Det som skedde tillexempel kan vara det faktumet att koppla bombdåd med 

böneutrop. 

”Jämför vi med Prisonbreak kan man också säga att de kopplar ihop allt med 

islam. Varje gång en explosion händer är det antingen en moské i närheten eller 

ett böneutrop pågående samtidigt.” – intervjuperson 1 



 44 

Moskéerna och bönerna är en återkommande symbol och mönster i kopplingar till religion 

eller terrordåd.  Tidigare i början av citaten krig terrorism nämner en intervjuperson att 

moskéerna och religionen upplevs skrämmande för karaktären Carrie som kommer från väst. 

Andra intervjupersoner instämmer också i att religionen och bönen visas som en 

avskräckande bild som skapar oro hos västerlänningar. 

”Samtidigt så ser vi att när de ber och när hon går in i moskén så tycker hon och 

känner att det är otäckt att se muslimerna be.” – Intervjuperson 2 

Enda anledningen till att något skulle vara otäckt när det kommer till böner skulle vara genom 

den visuella bilden som serien producerat, som bygger på att alla troende som radikala. Något 

som inte stämmer överens med verkligheten. När intervjupersonerna talat om sina upplevelser 

och sin verklighet var det nästintill inget som stämde överens med vad som representerats och 

visats i serierna. Intervjupersonerna anser att det som visas i serierna bygger på vad media i 

grunden vill måla upp. De onde är som sagt ett återkommande tema som grundar sig i det 

Edward Said talar om att desto sämre orienten framställs desto bättre ser väst ut vilket blir 

tydligt i specifikt dessa serier där USA är hjältarna och de som anses vara goda. 

Intervjupersonen nämner det faktumet att USA får sig själva att stå i centrum vilket tar oss 

tillbaka till kolonialismen och hur begreppet arabvärlden kom till. Det byggde främst på att 

väst ansåg att de alltid kommer vara den styrande makten och allt kretsar kring de vilket vi 

återigen får bekräftat genom att de är i centrum. 

 I och med att i detta läge så är det de som styr så kan de själva välja narrativ i var historien 

ska gå och vilket håll. Där blir det mer tydligt när man tar deras skadegörelse i beaktande och 

vilket rykte de vill skydda och upprätthålla. 

”Anledningen till att de visar den bilden är att precis som media så vill de måla 

upp oss som the bad guys. De onda. För att de själva ska se bra ut. Ska man tänka 

terrorister är USA uppe i toppen, de gör detta för få sig själva att framstå som 

hjältar så man inte ser vad de gör eller gjort i verkligheten. Som om de är i 

centrum. Bara tänk på atombomben i japan, det är inget som nämns idag i någon 

film. De är minst lika mycket terrorister som alla andra” – intervjuperson 4 

7.6 Stereotyper 
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Hall talar om stereotyper och ”den andre” och huruvida något går att förstås utefter vilken 

klass eller fack som det placeras i. Genom att detta överförs till personer så tycker man sig 

veta och förstå saker när man möts utefter den rollen som de representerar.  

Det kan vara en form av tillhörighet som tillskrivs en grupp och i detta fall är det nationalitet. 

Utefter det tror man sig veta hur personen agerar och styrs utefter vilken grupp som de 

placerats in i vilket även är en förenklad karaktärisering. Intervjupersonen upplevde att det 

fanns tre typer av förenklade karaktäriseringar gällande araber och alla tre föll under en 

skapad stereotyp än hur araber är i verkligheten. 

”Araber visas alltid på tre sätt, antingen vandrandes med en kamel och fattig, 

eller så är man en olje-shejk i Dubai eller slutligen är man en terrorist som lever i 

ett konstant krig. Det finns aldrig en normal arab som lever ett vanligt liv med 

våra familjer och vänner. Vi alla lever egentligen i samma rutinliv” – 

intervjuperson 5 

Intervjupersonen upplevde att det aldrig visas en riktig bild av en normal arab och upplever 

även att det är bristande med inkluderandet av personer att identifiera sig med. 

Det mönstret som även är gick att se var försöket att normalisera väst på en jämn nivå som 

resterande av omvärlden. Speciellt kring att de bör anses precis som alla andra utifrån de 

handlingar man gjort som antingen skadat eller gynnat. Sättet serierna uttrycker sig på kring 

orienten är något som intervjupersonerna upplever som nedvärderande många gånger. 

Mellan raderna har intervjupersonen tolkat vad han anser vara det gömda budskapet av 

radikala muslimer invirat i en kommentar kring en bok. Denna boken kan tolkas som en 

symbol och i det fallet är symbolen koranen vilket i sin tur kopplas till islam. Stereotypen av 

att alla araber är muslimer framkommer flertalgånger under seriens gång. 

”Vissa tillfällen i serien blev jag irriterad. Det var ett tillfälle när någon utav 

karaktärerna i serien hade kommit tillbaka och skulle tala för alla sittandes vid 

bordet, bland annat om situationen i Syrien. Så sa han, trots att han inte sa 

koranen rakt ut så sa han, ”de gör allting för sin jävla bok”. Han behövde inte 

säga koranen man förstår underförstått att det är den som menas. Väst är ju 

generellt den kristna sidan och vi i mellanöstern är muslimerna. Samma person 

gjorde en bomb och satte på den på en som såg ut att vara arab för att avsluta 

med att säga; det är så man kommer till paradiset.” – intervjuperson 4 
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Vilket även där, att säga att araberna och orienten gör allt för sin jävla bok förstärker återigen 

den stereotypa bilden av att araber och muslimer är styrda av religion till den mån att de inte 

kan ta rationella beslut främst för att de måste göra allt för boken. Betoningen på jävla bok var 

även negativ, som om det vore en slags skam att följa koranen. 

Vilket även kan tolkas ihop med den förstärkande terrorist bilden som visas. Speciellt i 

samband med att visa att alla kan tänka sig att vara självmordsbombare för att visa att man 

gör allt för boken och för att komma till himmelen. Symboliken i både koranen som bok och 

handlingen förstärker den förutfattade meningen. Detta görs för att visa att genom att väst 

säger paradiset tillsammans med en bomb så är araben villig att utsätta sig själv för det i syfte 

att följa boken.  

”Det är inte bara en orättvisbild, utan den är provocerande och enligt mig väldigt 

kränkande. Som jag sa, koranen är en bok jag går efter, kanske inte ordagrant 

men jag skulle klassa mig som religiös och muslim. Det där är min bok. Och med 

deras uttalande i negativ betoning och ett jävla stämde som inte överens med hur 

man ska vara tolerant i verkligheten. ” – intervjuperson 4 

I teorin kring populärkulturen talar man om att populärkulturen ursprungligen är från folket 

och är skapad genom folkets traditioner och levnadssätt.  Däremot enligt citatet så över 

stämmer inte speglandet av hur verkligheten ser ut. Samt användandet av symbolen, i detta 

fall koranen så förstärker man den religiösa kärnan som problem muslimer och araber. 

Det visas gång på gång i symbolerna och användandet av den mentala kartan som Hall (1997) 

tidigare talar om där tecken skapar en mening. Det språk som visas genom symboler och 

meningar konstituerar och konstitueras av varandra. 

Evelyn Alsultany talar i sin forskning om att efter händelserna 9/11 så har USA gått ut med 

ett krig mot terror. I detta fall så visas gång på gång denna terror i serier skapade av USA att 

terrorn finns hos araberna. Det har utvecklats så pass att människors världsbild i verkligheten 

också påverkats. 

”Bilden som visas av dessa männen är också den bilden som förknippas med 

terrorism, jag när jag får längre skägg och träffar på någon så kan de skämta om 

att det är terroristskägget som är framme, så ja jag tror att bilden som visas är 

stereotypisk samt påverkande för människors världsbild.” – intervjuperson 4 
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Här upplever intervjupersonen en koppling och en följd av dessa stereotypa bilder som nu 

visas och hur deras kodning faktiskt har enligt honom haft en påverkan kring tittare och 

människors världsbild. 

Serierna utifrån intervjupersonernas tolkningar och svar har visar sig vara homogena i 

kodningen hur det är väst mot öst och syftet bygger på att framställa sig själva som bättre och 

godare. Intervjupersonen i fråga har inget med ISIS eller terror att göra men i koppling till sitt 

skägg och symbolen att det är något muslimskt att ha, så är de enda personerna som han 

utseende mässigt kan identifiera sig med, ”de onda”. 

Representationen i detta fall syftar på konstruktionen av en förekommande mening utifrån den 

kod som gör det möjligt. I detta fall är koden att folk förknippar förtryck när det kommer till 

slöjor. Genom att alltid visa slöjan och förtryck i samband till varandra så antar publiken sen 

att de hör ihop vilket betyder att det även är den stereotypa och skapade bilden som vi 

förstärker. 

”De visar det som att alla måste ha slöja, de är tvungna till det och så är det inte. 

Man behöver inte ha slöja men vissa väljer det och vissa inte. Sen finns det kristna 

som också väljer att skyla håret, det ser vi inte heller. Men om vi går tillbaka till 

det med förtryck så betyder det inte att man blir påtvingad slöja utan de bara 

väljer att visa det så ur den vinkeln.”  - intervjuperson 3 

”Det som stör mig kring bilden av Beirut är det faktumet att vi har massa 

skyskrapor, vi har kyrkor bredvid moskéer, vi har moderna byggnader som inte 

ens finns här.” – Intervjuperson 6 

I och med arabiska länder som har flertal religioner, tillexempel Libanon som visas i 

Homeland borde representationen variera mer. Det återkommande mönstret som även tagits 

upp handlar mer om att den fria viljan att kunna välja inte visas i serierna. Verkligheten ser 

annorlunda ut och människor av andra religioner än islam har valet att bära slöjan, eller skyler 

håret. I serierna har de förenklat bilden av kvinnor och religion till en Stereotyp som styrs 

utefter vilken grupp som de passar in i, I detta fall är det araberna som passar in som 

muslimer. 

Man har även uteslutit bilder kring miljöerna i sin helhet som representerar religioner i ett 

sekulariserat och mångkulturellt samhälle. Kyrkor och moskéer är båda symboler för två olika 

religioner. I Libanon är dessa religioner nästintill jämt fördelade i landet vilket även bidrar till 
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i verkliga livet så är de jämt fördelade och representerade tillsammans med ett moderniserat 

samhälle. Vilket betyder att precis som tidigare nämnt har den stereotypabilden av att 

mellanöstern ser likadant ut oavsett land, suddat ut den verkliga utvecklingen och bilden av 

landet. 

Stereotyperna är det som främst framkommer i serierna och svaren från intervjupersonerna. 

Den tydligaste stereotyp som framkommit är den som även Edward Said talat om tidigare i 

Orientalismen. 

Genom den hegemoniska diskursen som finns så har det möjliggjorts för västvärlden att 

underminera och agera som överlägsna mot orienten. Anledningen till det ansågs vara att 

västvärlden var karaktäriserad som förnuftig, demokratisk och civiliserad, medan Orienten 

snarare sågs som en underlägsen del som kännetecknades av de framträdande egenskaperna 

som baksträvande, ociviliserade, irrationella med mera. 

För att orienten skulle accepteras var de tvungna att efterlikna väst, precis som de tidigare 

nämnda ”hjälparna” som överger sin kultur för den amerikanska drömmen. 

”Alla araber som på något sätt ska vara kultiverade och intellektuella ska vara 

engelsktalande medan resten var skrämmande, primitiva, efterblivna och 

fanatiska” – intervjuperson 6 

Symbolerna är ett återkommande tema men betydelsen av de har kommit att förändras. Något 

som tidigare förknippats med frihet har istället genom populärkultur och stereotyper fått en ny 

betydelse som nu istället är en förstärkning på bilden av en terrorist. Stereotypiskt kan vi nu 

konstatera att araberna framställts som terrorister i dessa serier men de framställs även som 

outvecklade, aggressiva och ett skrikande folk. Mönstret av skrikande araber gick att 

återfinnas i tre olika intervjuer och som det tidigare citatet nämnde så behöver du vara 

anknuten till eller efterlikna väst för att betraktas som civiliserad och utvecklad. Även språket 

spelar in för att du inte ska smälta in i mängden och anses vara färglös. 

”Hela serien är byggd på stereotyper. Ta tillexempel sjalarna, under lång tid 

förknippades de palestinska sjalarna med frihet och de som är vänster, medan i 

de amerikanska filmerna förknippas de med terrorismen. En annan stereotypbild 

om araberna är att de är ett skrikande folk, ociviliserade, de knuffar kvinnor, 

kvinnorna har ingen plats vilket också en stereotyp bild som de har. En annan sak 

som också märks är det som jag nämnde med sjaviga stället, nästan som om 
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araberna inte kan vara som européerna med välplanerade städer och exklusivitet. 

Även slutligen för att kunna betraktas som civiliserad måste du ha en anknytning 

till väst. Antingen att du talar engelska eller vill till väst, annars blir du 

färglösperson.” – intervjuperson 2 

Man visar en väldig kontrastbild till vad som gäller för araber och vad som gäller för väst. Vi 

har sätt det i sättet de framställer männen som aggressiva och inte kan kontrollera sitt 

temperament. Det har visats genom bilderna av att kvinnorna är förtryckta, genom slöjan och 

den icke existerande viljan. Det har till och med varit en stereotypisk bild av miljön som inte 

utvecklas utan snarare är bakåtsträvande och inte alls lika välplanerad som väst. 

”Så hela serien vid den här delen befäster den negativa och den kränkande bilden 

om araberna och muslimerna och att de är respektlösa, speciellt gentemot 

männen och barnen. Tillexempel vid al hamra street där de ska stå och skrika, jag 

fattar inte varför alla måste skrika. Vad är det för stereotyp att hålla fast vid.” – 

Intervjuperson 6 

Temperamentfulla sinnelaget som tillskrivs araber är en stereotyp som inte bara finns att hitta 

i populärkulturen utan precis som tidigare forskningen visades så tillskrivs det även i nyheter. 

I fler och fler sammanhang ges araber dessa egenskaper vilket egentligen grundar sig i 

skapandet av den andre. 

Den andre enligt mina resultat kan kopplas till allt runt omkring. Vilket betyder mer än bara 

tillskrivna egenskaper på orienten. Utan så länge det finns en tydlig bild av vad man vill 

framställa så kan den andre synas i allt från böneutropen som kopplas till terror eller kriget 

och fattigdomen. Allt detta är något USA påstår sig inte ha genom framställningen av det i 

andra länder existerar. Det betyder att i sammanhanget är USA det bättre och mer utvecklade 

vilket gör att landet Jemen eller Libanon blir den andre som är mindre utvecklat att snarare än 

att det ska vara en person. Vilket i princip är det Edward Siad talar om när han talar om 

orientalismen och tillskrivningen av nedvärderande egenskaper. 

”För när folk tänker mellanöstern så tänker de kvinnor som har niqab, långa 

slöjor och de associerar det också mycket med islam tänker jag också. Alltid 

något i bakgrunden, alltid något böneutrop eller folk som ber och det ska alltid 

kopplas till terror eller till krig eller fattigdom. Det är som att man ge en bild att 

du är såhär, är du arab eller muslim så är du såhär. Du är outvecklad och det är 

en stereotyp som har funnit hur länge som helst. Det är inte något jag är förvånad 
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av men jag tyckte att det var en dryg säsong för att serien Prisonbreak var så 

mycket mer än det de visade där och våra länder är så mycket mer än det som 

visas.” – intervjuperson 5 

Västvärlden bestämde att orienten skulle vara den andra, den sämre och genom det så 

placerades dessa negativa egenskaper över på orienten. Det är en konstruerad bild byggd på 

föreställning kring hur man vill att den andre ska vara. I dessa serier vill man tydligt få den 

andre att framstå som beskrivningen som tidigare nämnt om orienten. Är du arab eller muslim 

så är du aggressiv, kopplad till terror, bakåtsträvande osv. Vilket betyder att den andre 

egentligen är en skapad bild som kan kopplas till människans förmåga att skapa stereotyper 

för att förenkla världen. I detta fall så förenklar man araberna och symbolerna som kopplas till 

de. 

”Den var inte heller så bra, om jag ska vara ärlig var det rätt drygt, det känns 

alltid som att de ska spegla araber, arabvärlden och mellanöstern och alltså det 

finns en helt sjuk stereotypiskbild. Vi skriker, vi pratar högt, det är smutsiga och 

fula kläder, ful miljö, fattigt och det är en helt sjuk stereotyp. Det är som att man 

vill att världen ska tro att det ser ut så, att vi är outvecklade typ och ovårdade. 

Man visar ju en väldigt skev bild av hur det är i många länder.” – intervjuperson 

1 

Inte nog med att man förenklar bilden av araber genom stereotyperna som nämndes, utan man 

förenklar även bilden av flertal länder som om de vore ett stort ihopsatt land. Man ser 

länderna som ett och man utgår efter stereotypiska tillämpningar på utseenden som inte 

bygger på den mångfald som existerar. 

”Sen verklighetsmässigt måste de lära sig att araber ser helt olika ut, vissa även 

blonda och blåögda. Det finns en väldigt stor mångfald i hur människor ser ut, 

speciellt i mellanöstern. Alla är inte svarthåriga och brunögda.” – intervjuperson 

5 

Det generella begreppet för stereotyp är ”förenklade bilder i våra huvuden av människor och 

händelser i vår omvärld”. Lippman talar i teorin om att vår verkliga omvärld är för stor för att 

hantera och att vi istället konstruerar bilder av omvärlden. Han anser att dessa bilder antingen 

konstrueras av individen eller istället blir givna av kulturen och i detta fall populärkulturen. 
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Människor kan oberoende av sin religion identifiera sig med en kultur, ett land eller en annan 

del av världen än den delen de är födda i, i detta fall arabvärlden och mellanöstern. 

”Jag är kristen och inte mindre arab för det, vi har aldrig haft det problemet i och 

med att vi är nationalistiska snarare än religionspetiga. I Libanon vet jag att 

mina kusiner firar ramadan med muslimerna på samma sätt som muslimerna firar 

jul med de. Vi har dessutom inom vår religion, ortodoxa och katoliker. Aldrig har 

jag sett de få vara synliga araber i media generellt. Varken i serier, film eller 

nyheter. Det är alltid antingen eller.” – intervjuperson 3 

Trots att bilden i serierna visar att det är muslimer som är araber har jag använt mig av 

intervjupersoner av olika religiösa bakgrunder för att få så bred tolkning som möjligt. Här tas 

bland annat högtider upp och en gemenskap som vi annars inte får se genom serierna. 

Tidigare har alla intervjupersonerna nämnt att orienten visas som fattig, olycklig och förtryckt 

medan i detta mer verklighetstolkande citat får man en inblick på att landet anpassar sig efter 

sin befolkning, deras religioner och agerar diplomatiskt utefter högtider och andra skillnader. 

7.7 Politik  

Genom att vi människor kan konstruera bilder av omvärlden och samtidigt välja narrativ till 

hur vi berättar och visar omvärlden så blir det mer och mer kodade budskap i allt från nyheter, 

filmer, artiklar och serier. Utifrån intervjupersonerna kunde jag få fram ett undertema av 

verkligheten som byggde på politik. 

”politik och media är viktigt men nu känns det som om de har fört över det mycket 

i serier där de speciellt utspelar sig i arabiska länder där de skapat en annan typ 

av världsbild. En påhittad arabvärld.” – Intervjuperson 3 

Intervjupersonerna ser ett samband mellan konflikterna som sker i nutiden samt skett tidigare 

tillsammans för de olika grupperna som i serierna benämns som terrorister. Deras tolkningar 

och upplevelser av vad som sägs i serien ser de som hot och förslag på händelser som 

kommer att ske längre fram i det verkliga livet. 

”En grej som kanske är önsketänkande för de i USA, är att när de säger att israel 

attackerar Iran så är det nästan som om de förbereder människorna för att israel 

kommer att attackera Iran. Samtidigt så säger han i serien en sak som ”jamen vi 

skiter i araberna, de kan säga vad de vill men vi fortsätter att agera som vi vill”. 
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Sen vill jag säga en sak till, alla har en palestinsk sjal. Jag menar rent 

faktamässigt har inte Hizbollah en palestinsk sjal. ISIS har inte heller det, men 

man vill koppla sjalen med terror istället för frihet.” – intervjuperson 6 

Sjalen en symbol som tidigare tagits upp för något som tidigare ansetts stå för frihet men nu 

istället fått en ny betydelse som bygger på terrorism. Intervjupersonen menar att all fakta som 

presenteras i serierna inte riktigt håller och förändringen av symbolernas betydelse är främsta 

anledningen till det. De upplever även att USA får fripass för deras beteende kring hur de 

talar om araberna just för att de är från väst och ser araberna som det terroristiska hotet. 

Andra intervjupersonen däremot tar upp att vissa samband är aktuella i serierna samt utspelar 

sig i verkligheten men de är även blandade med information som egentligen är konstruerad 

och inte existerar. 

”De försöker även hitta något samband mellan Hizbollah och Al-Qaida, jag vet 

att det finns ett samband mellan Iran och al-Qaida men inte mellan de och 

Hizbollah, så återigen fakta de inte kollat upp.” – intervjuperson 2 

Sambandet mellan de två tidigare intervjuerna visar på att intervjupersonerna inta alls 

upplever serien som trovärdig då väldigt få saker över stämmer med verkligheten som den är. 

Även den tredje intervjupersonen ansåg att man kunde se igenom den bilden som tagits fram 

gällande Hizbollah som parti. Det är istället en förstärkande stereotyp där återigen orienten 

inte tänker lika långt fram som väst gör utan istället hamnar i blindo enligt serien. 

”Desamma när de hamnade hos Hizbollah. Hizbollah är oavsett vad man tycker 

om de så är de välorganiserade. Det är inte ett två tre och en okänd tjej som går 

in i hjärtat av Hizbollahs område. Tar grejer, medan bilden väntar, och du vet 

nästan som om de vore dumma människor som inte vet vad som försiggår. 

Dessutom sista grejen är bilen. Samma bil de körde i Beirut var samma bil som 

körde hem henne. Så en enkel grej, alla vet att amerikanerna använder de här 

bilarna, så det är en amerikansk bil i hjärtat av Beirut och det i sig innebär att det 

är något som inte stämmer. Samtidigt som den här kongressledamoten sms-ar till 

honom, samtidigt som de skulle skjuta den andra och sen komma till honom. De 

var inte heller trovärdigt.” – Intervjuperson 3 

Det finns en problematisering kring intervjuerna och det är att de blir subjektiva i och med att 

det är som en inbyggd konflikt för arabvärlden och USA sedan tidigare samt pågående, vilket 
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gör att dessa andra generationens invandrare blir mer kritiska till det som visas och enligt 

deras upplevelse ser USA:s metoder i serierna som härskarteknik och maktdrag. Samt en 

markerande bild av orienten och hjältarna från väst. 

”Det är ett spel och det finns ingen lösning till det. Folk blir avslöjade hit och dit 

och ploten i serierna bygger på det mäktiga väst är hjältarna som ska befria oss 

från vårt instängda tänk. USA främst spelar på media och produktioner för att 

ändra världsbilden och få andra avskräckta och samtidigt få sig själva att se bra 

ut, speciellt besluten att se bra ut.” – intervjuperson 5 

Intervjupersonerna anser precis som tidigare att araber alltid visas som onda oavsett vilket 

sammanhang de utspelar sig i. De upplever att den varierande och verkliga bilden är något 

som inte tas upp och väst visar aldrig den sämre sidan av sig själv. 

”Araber visas alltid som den andra, typ barbariska och onda. När de faktiskt inte 

alls är outvecklade. Araber kan göra allt annat som alla andra också kan. Det 

finns väl amerikaner och européer som är mer outvecklade än vad de får oss att 

framstå som. De är ju på skolor och skjuter folk. Men det finns också smarta 

amerikaner och samma med araber.” – intervjuperson 4 

Något som jag uppmärksammat i intervjuerna är bland annat att intervjupersonerna talar ”oss” 

ibland och ”dom” ibland. I ovanstående citat blev araberna de istället för oss. Det är nästan så 

att intervjupersonen betraktar sig själv som väst men går i försvar för de araberna som det 

talas om. Intervjupersonen har även tagit upp handlingar som förekommer i USA som 

argument för att jämställa de olika länderna. 

Återigen vid tolkningen av serierna upplevdes de vara kopplade till varandra främst politiskt. 

Den kodade meningen i en handling upplevde de var något politiskt i grunden. Bilden som 

visas kan kopplas till de nuvarande konflikterna som finns i mellanöstern men i grunden är 

det en tolkning intervjupersonen gjort. 

”På ett sätt så är Homeland och Prisonbreak väldigt kopplade ändå, det är 

ungefär samma sak. Det känns att Prisonbreak är en slags fortsättning av 

Homeland ibland. Det kommer till tanken att detta inte är en slump. Ingenting 

som visas i dem här serierna i dessa arabländerna, eller situationerna är något 

slumpmässigt. Det är alltid araber kopplade till våld och terror i syfte att skydda 

någon högre pakt, person eller parti. Speciellt när det är så aktuellt i tid och det 
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som händer. Det speglar någonting, de vill ju framhäva någonting, de vill visa 

någonting och det känns som något politiskt också, politiska games bakom det 

här.” – Intervjuperson 1 

”Många som är publik och civila som aldrig sett länder som dessa tidigare 

kanske tror på den förutfattade bilden som skapats och börjar tycka sådär. Att nej 

ni hör inte hemma här ni outvecklade barbarer. Det är tydligt att genom dessa 

serier med åren att det blivit politiskt. Det finns alltid en agenda att framställa 

araberna som det sämre folket när det inte alls är så. ” – intervjuperson 5 

Mycket som intervjupersonerna upplever är agendan och baktanken som sätts på 

presentationen av det arabiska folket och ländernas uppfattning. Utifrån tidigare citat och 

även dessa kan man tolka att araber ännu en gång framställs som aggressiva, inte pålästa, 

laglösa och har inga riktiga regler att följa förutom att skydda något politiskt som väst då 

försöker bryta ner genom att komma in återigen med alla svaren och det mer utvecklade 

folket. 

Intervjuperson 5 talar om tanken och uttrycker oron kring hur människor utan tidigare 

uppfattning av arabländerna och mellanöstern skulle tolka denna framställning och om de 

skulle uppfatta araberna som det sämre folket eftersom det är på det sättet bilden är 

konstruerad. 

7.8 Kulturen 

Intervjupersonerna upplever att förståelsen och kunskapen för den arabiska kulturen är 

bristande samt kring beskrivningen av länderna. Okunskap och faktafel är något 

intervjupersonerna tagit upp löpande vid upplevda tillfällen i serierna, här menar de att om 

man i samhället bygger grunden för att kunna förstå kulturerna mer så skulle inte denna tanke 

att det är ”avvikande” från det normala som Said talar om i orientalismen dyka upp. Utan 

istället hade man varit mer kritisk till stereotyperna som visas. 

”Jag tror om vi hade gått ut med mera information och kunskap med hur 

människor i mellanöstern är så hade nog resterande människor haft en annan 

världsbild. Mycket i världen bygger på okunskap. Hade man talat om arabers 

kultur och de olika länderna som finns hade man haft en bredare kunskap. 

Nuförtiden får man sin världsbild via sociala medier, serier och ingen som sett 

serierna och tror på det har ens besökt något arabiskt land.”- intervjuperson 3 
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Alla intervjupersoner var enade när det kom till grunden av deras kultur, de var enade att den 

byggde på sammanhållning och gemenskap som sträcker sig ut mot andra arabiska länder 

med. Trots sitt att de var födda i Sverige var kärleken till deras ursprung återkommande. 

Intervjupersonen upplevde även att alla länder genomgått svacka och situationer där religion 

varit en avgörande roll. Han nämner även att han tror det finns en upplösning till allt detta och 

det är när konflikterna löser sig. 

”Jag älskar mellanöstern för jag är därifrån, det är mitt hem även om jag älskar 

Sverige och är född här och fått allt här. Men jag kommer ju från mellanöstern. 

Ska vi gå tillbaka i tiden har alla länder haft sitt skit och nu är det bara för oss att 

ha vårt. Vi får rida ut vågen som spelas på just nu. Alla religioner har också haft 

toppar och dalar och inte för så längesen var det den kristna religionen, 

tillexempel i andra världskriget. Jag tror att efter alla konflikterna så kommer en 

rättvis bild växa fram och bli bättre till och med.” – intervjuperson 6 

Intervjupersonerna upplever att grunden till deras kultur är något de burit med sig trots att de 

är födda och uppvuxna här. Stereotypen kring att de upplevde väst som kärnfamiljen i 

serierna är egentligen också något de kritiserar. De upplever att den kärnan i gemenskap som 

finns i de arabiska länderna är något som varar även när du flyttat ut eller är myndig. Familjen 

är det som hålls samman snarare än det som visades i serierna med våld och förtryck som den 

generella bilden. 

”Nyckeln i alla arabländer är gemenskap. Kulturen är inbjudande och bygger på 

sammanhållning, på en familjärkänsla där din granne är som familj. Familj 

håller ihop mer där, bara en sådan sak. Vilket kanske är en fördom mot väst men 

det är mycket mera självständighetstänk kring att flytta ut osv medan vi gärna 

håller ihop och flyttar nära i sådana fall. Känslan av nu är jag myndig, nu är jag 

fri finns inte på samma sätt utan man har en grund som i förstahand bygger på 

familjen, alltid.” – intervjuperson 5 

Symboliken av saker som i serien presenterats som avvikande är inte det på samma sätt i 

mellanöstern. Skägget är inte kopplat till terrorism, palestinasjalen ses fortfarande som något 

man har under en frihetskamp, den personligasfären och det privata livet är inte uppbyggt på 

samma sätt där vilket gör att vissa kulturkrockar inte uppstår på samma sätt. 

”Min kultur är inbjudande och kärleksfull. Libanon för mig är hemma för att min 

kultur finns där. Våra frihetssymboler är inte terroristsymboler. Det är inte 
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konstigt att ha skägg, det är inte konstigt att känna alla sina grannar, det är inte 

konstigt att spruta vatten på arslet efter man har bajsat, det är inte konstigt att äta 

med händerna och bröd. Det är inte konstigt på samma sätt som det är konstigt 

här, och jag har fått med mig det trots att jag är född här.” – intervjuperson 4 

Enligt intervjupersonen så upplever hur nästintill bilderna i serien till motsats av vad 

verkligheten visar. Man är kärleksfull öppet snarare än våldsam, man separerar inte på 

religion på samma sätt som det upplevdes i serierna att endast en presenterades. Utan istället 

talar hon om hur religionerna i verkligheten går han i hand med support för varandras byar. 

Det är en nationalistisk kärlek för landet som framhävs snarare än konflikterna som upplevdes 

i serierna. 

”Jag skulle säga att kontra den kulturen som visas i serierna så bygger vår kultur 

på kärlek. Det är inte heller konstigt att visa det, det är inte konstigt att pussa sin 

bror eller krama främlingar. Eller att det finns någon skillnad mellan 

religionerna, vid varje moské finns en kyrka tillexempel. Grannbyarna skiljer sig 

men de är skyddar ändå varandra. Det är den bilden jag har av vår kultur. En 

gemensam kärlek för landet, för maten, för folket.” – intervjuperson 3 
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8. Sammanfattande diskussion 

Utifrån resultatet och svaren i intervjuerna kan man dra slutsatsen att gestaltningen av 

miljöerna inte upplevdes överstämma med verkligheten utan istället ansåg intervjupersonerna 

att det var en generellt konstruerad bild som inte tagit hänsyn till att länderna i regionen 

skiljer sig från varandra. De ansåg att det såg likadant ut oberoende av vilket land de befann 

sig i och regionen målades upp i hel avsaknad av byggnader och framställdes utan den 

utvecklingen som finns i landet.  

De mönster och teman som gick att hitta byggde främst på krig och fattigdom. Mångfalden 

upplevdes bristande tillsammans med relationen mellan kvinnor och män. De kvinnorna som 

visades var först den amerikanska redan frigjorda kvinnan som arbetade och var jämställd 

mannen, medan när man kontrade med de arabiska kvinnorna så delades de upp i två olika 

typer. En kvinna i orienten är fast i förtryck och utan fri vilja och en annan kvinna är villig att 

hjälpa till för att bryta sig loss från mellanöstern i hopp om att följa den amerikanska 

drömmen. Återigen upplevde intervjupersonerna att det var en orättvis bild som visades vilket 

kunde koppla oss till det Edward Said menar med att orienten är en konstruerad bild skapad 

av väst för att kunna framställa sig själv som de bättre och mer utvecklade folket.  

Intervjupersonerna upplevde att den enda religionen som presenterades var islam och menar 

att även om det finns araber med en annan religion så framställer de i serierna att alla araber 

är muslimer och kopplade till att vara terrorister. Stereotyper dominerade deras tolkningar och 

de ansåg att det var en projicerad bild som väst ville tvinga på araberna och omvärlden. Samt 

att den kulturen som de lever med i verkliga livet upplevde de var som utsuddad och istället 

ersätt med en påhittad arabvärld.  

Slutligen bekräftar detta resultat den bilden Siad tar upp i mitt första citat i inledningen. 

Utifrån resultat så bekräftas det att orienten och islam har en reducerad status som placerar 

dem utom räckhåll för alla utom den västerländska experten. Det orienten inte kunde göra var 

att representera sig själv utan istället skapas en overklig bild som ska representera orienten 

med hjälp av stereotyper.  
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8.1 Vi och de tänket 

Det som även blev tydligare genom min bakgrund under intervjuerna var ”vi och de” tänket 

som redan uppstod när man diskuterade och talade om araber gentemot västvärlden. 

Ytterligare desto djupare man gick in desto tydligare blev det att det även fanns ett ”vi och 

de” tänk inom de arabiska länderna vilket gjorde att intervjupersonerna blev nationalistiska 

både mot det kulturella landet föräldrarna har koppling till och gentemot andra länder i 

mellanöstern. Det man också kunde urskilja är att när intervjupersonerna talar om ett ”vi” och 

inkluderar alla araber. 

Studerar vi svaren genom det postkoloniala kan man ta upp underordningen som är tydlig. 

Återigen genom det postkoloniala tänkandet har man gett ursprung till de föreställningar om 

kulturella särskillnader som finns idag.  Bland annat upplever dessa intervjupersoner en stor 

kluvenhet. Deras utgångspunkt är amerikaniseringen som visas i dessa serier och i omvärlden. 

Kluvenheten hos araberna sker genom att vissa blir påverkade positivt när de väl bott eller 

fötts i landet och integrerats in i samhället, det vill sägas att de imponeras av den världen. 

Eller så ser de dess negativa bilder genom en viss segregation och förstärker hatet mot 

occidenten genom deras bidragande roll i krig och våldet i serier.  

Vilket visar att mötet med occidenten är antingen så positivt att man lämnar sina rötter eller så 

pass negativt genom upplevelser att man bildar ett hat. Dock finns det även en mellangrupp 

som består av en del där man inte är antingen eller.  

Relationen inte är sund i det läget där intervjupersonerna upplevt att väst tvingar på orienten 

deras syn, projiceras orienten, vilket resulterar i att människor som förknippar sig med 

orienten gör motstånd genom det hatiska och synen kring väst. Vilket bekräftas genom att 

väst ses genom de amerikanska serierna i och med att de spelar mest aktiv roll i politiken i 

mellanöstern. Detta förstärker bilden av västvärldens struktur skapad redan från 

kolonialismen, samt att araberna inte har blivit av med imperialismen än vilket ses i den 

nuvarande situationen i mellanöstern och genom USA:s politiska dominans. 

Det som jag kom att tänka på var occidenten – motsatsen till orienten. Där stereotyper mot 

väst förstärks genom att man förknippar västvärlden Europa och USA som ett gemensamt 

begrepp.  

USA är stormakten i världen och alla serier vi ser är amerikanskt producerade, vilket 

förstärker den bilden kring västvärldens inblandning. Däremot när man talar om Europa 
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buntar man ihop väst genom USA:s inblandning i dels producerandet av serier och de 

stereotypabilderna.  

Vi och de tänket som tidigare fanns förstärktes genom att intervjupersonerna upplevde en 

förvanskad bild av sig själva, sitt hemland och en negativ bild av orienten som bidrog till 

denna tydligare kontrast av occidenten vs orienten tillsammans med ”vi och de”- tänket. 

Sammanfattningsvis fanns även ett mönster utöver orienten som byggde på ett ”vi och de” 

tänk men gentemot väst. En slags förenklad stereotypisering, vilket i grunden går åt båda håll. 

Jag menar inte nödvändigtvis att Saids teori är fel utan att det finns en motbild där orienten 

talar om väst som allmänt begrepp. Edward Said fokuserade på effekterna av det koloniala 

och på orientalismen men mer och mer framkommer occidenten med en balanserande 

motpart. Serierna bekräftar intervjupersonernas agg mot occidenten genom responsen av att se 

dessa serier. Vilket påvisar att man generaliserar och talar om väst när man i många fall 

menar USA.  

Slutligen skulle jag tro att detta är något som används som något mänskligt där vi människor 

är i behov av ”den andre” för att kunna förstärka oss själva.  
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9. Vidare forskning 

En vidare studie att undersöka kan vara hur sociala medier bekräftar stereotyper om araber 

och muslimer. Populärkultur kommer så småningom bytas ut mot sociala medier. Alternativt 

analysera sketcher som araber gör och redan finns på sociala medier. För att sedan studera 

huruvida det förstärker stereotyperna kontra avdramatiserar de för att lättare kunna förstå.  

Det man ytterligare skulle kunna studera och som jag uppfattat under intervjun är att alla 

dessa intervjupersoner tidigare ursprungligen talat om sig själva som svenskar. De är andra 

generationens invandrare men har tidigare benämnt att de identifierar sig som svensk. Dock 

vid intervjuerna går de tillbaka in i någon slags invandrarroll där svenskarna helt plötsligt 

talas om som en andra person och man segregerar sig själv från ursprungsfolket dvs 

svenskarna. 

De på något sätt känner även behovet att förtydliga vem det är som egentligen som styr och 

det är svenskarna i detta land, varav de återigen exkluderar sig själva från svenskheten. En 

vidare forskning skulle kunna bygga på roller samhället gett araber och invandrare där de har 

utgått från hur personer ser ut och vad de kan tänkas relatera till utan att egentligen kolla med 

folkgruppen i fråga. Eller alternativt studera varför andra generationens invandrare har svårt 

att identifiera sig och var de egentligen känner sig hemma. 
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Bilagor 

Intervjuguide 

Information till personerna: Anonymitet, ingen information kommer göra att det kan kopplas 

tillbaka direkt till de. Meddela att intervjun kommer spelas in. 

  

Allmänt 

Vad tycker du om serien? 

Vad fick dig att börja kolla? 

Varför? 

  

Hur upplever du representationen i serien? 

Varierande? På vilket sätt? 

Visar den kulturell mångfald? 

Upplever du olika folktyper? Etniciteter? 

Anser du att religion visas på något specifikt sätt? 

om ja, vilket? Hur? Hur hade du velat uppleva det? 

Hur uppfattar du könsfördelningen mellan kvinnor och män? 

På vilket sätt? Varför? 

Ser du något utmärkande landmässigt? 

Saknar du något? 

  

Hur upplever du platserna? Är det likt din verklighet av det? 

Hur uppfattar du miljön? 

Ser du någon infrastruktur? 
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Vilken bild av landet anser du visas? 

Vad är skillnaden på dina upplevelser av kulturen? 

På vilket sätt? 

Finns det någon skillnad kring din tolkning av landet? 

 

 

 


