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Sammanfattning 
 

Hur påverkar språket som en intervju hålls på uppfattningen hos mottagaren? Med 
avstamp i teorin om social representation är detta huvudfrågan i arbetet. För att 
undersöka hur publiken av ett dokumentärt material påverkas beroende på det språk 
som talas skapades två videoklipp med intervjuer på olika språk. Materialet testades på 
en respondentgrupp som efteråt intervjuats om sin uppfattning av personerna i 
klippen. Analysen visade hur respondenterna tilldelade de båda personerna olika 
attribut, dels med anledning av språket, men även på grund av andra skäl. Resultatet 
visar hur språket kan påverka uppfattningen men fler variabler att undersöka kvarstår 
för framtida arbeten.  

Nyckelord: Social representation, språk, intervju.  

  



Innehållsförteckning 
1	   Introduktion .......................................................................................................... 1	  

2	   Bakgrund .............................................................................................................. 2	  
2.1	   Relaterad forskning ..................................................................................................... 2	  

2.1.1	   Social representation ......................................................................................................... 3	  
2.2	   Förstudie ..................................................................................................................... 4	  

3	   Problemformulering ............................................................................................ 7	  
3.1	   Metodbeskrivning – arbetsmetod ................................................................................ 7	  

3.1.1	   Etiska aspekter .................................................................................................................. 8	  
3.2	   Metodbeskrivning - undersökningsmetod ................................................................... 8	  

3.2.1	   Respondenter .................................................................................................................... 9	  

4	   Genomförande ................................................................................................... 11	  
4.1	   Förarbete samt etiska ställningstaganden ................................................................ 11	  
4.2	   Utförande .................................................................................................................. 12	  

5	   Undersökning ..................................................................................................... 15	  
5.1	   Metod ........................................................................................................................ 15	  
5.2	   Utfall .......................................................................................................................... 16	  
5.3	   Diskussion ................................................................................................................. 17	  

6	   Slutsats ............................................................................................................... 20	  
6.1	   Framtida arbete ......................................................................................................... 22	  

Referenser ............................................................................................................... 23	  
 

 



 1 

1 Introduktion 
Vi möter intervjuer i media varje dag. Samtal som skall förmedla och berätta nyheter, 
historier, livsöden etc. Men vilken uppfattning får vi av den som talar i intervjun? Vilken är 
uppfattningen som skapas utifrån det vi hör och ser? Vad i vår uppfattning av det vi ser och 
hör är egentligen resultatet av den sociala representationen som finns hos oss?  

Orsaken till att jag har undersökt detta ämne grundar sig i tankar som uppstått när jag själv 
konsumerat media. Jag tittar ofta på dokumentärfilm och samhällsprogram som rapporterar 
om nyheter och händelser runt om i världen. Program som Korrespondenterna (SVT), 
Agenda (SVT) och Dokument utifrån (SVT). Ofta får vi livsöden och historier berättade för 
oss av vanliga människor som lever sina liv långt ifrån vår svenska vardag. I situationer som 
ibland förståeligt kan vara ansträngda av olika faktorer, exempelvis krig, katastrofer, 
förtryck, förföljelse, sjukdom, etc. För att få en mänsklig förankring och förmedla den ”sanna 
bilden” intervjuas den ”vanliga människan” (Olausson 2011, ss. 140-141). Hur vi uppfattar 
dessa intervjuer påverkas av den sociala representation som vi har.  

Jag har med hjälp av två filmade intervjuer på olika språk undersökt hur den sociala 
representationen påverkas hos min respondentgrupp. Analysen har skett genom 
djupintervju med respondenterna. 
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2 Bakgrund 
Via kommunikation länkas vårt samhälle samman, kollektiva och kulturella föreställningar 
ligger som grund för den sociala representationen berättar Höijer (2008). Men vad menas då 
med social representation? Om man slår upp orden var för sig i ett uppslagsverk står det 
följande: 

Social, “(fr., av lat. socia´lis 'kamratlig', av so´cius 'kamrat'; 'deltagare'; 'bundsförvant'), 
samhällelig, samhälls-, samhällsbildande, relaterad till andra; i utvidgad betydelse 
omvårdnads-, omsorgs- (t.ex. i termer som socialförsäkring,socialtjänst); ibland också 
sällskaplig.” (NE, 2013-02-06)  

Representation, “ ...'åskådliggörande framställning eller exempel', av repraese´nto 
'åskådliggöra', 'återge'), något som står för något annat. Man kan skilja mellan yttre 
representationer och inre (mentala) representationer. En yttre representation är t.ex. en 
karta som står för ett område eller ett ord som representerar en betydelse (jfr begrepp). Inre 
representationer är t.ex. föreställningar och minnen.” (NE, 2013-02-06)  

Vad som menas med social representation i detta fall är samhällsenliga föreställningar om 
vår omvärld och hur den fungerar. Birgitta Höijer förklara att representation i 
sammanhanget social representation syftar på representation som: “...förbinder språk/bild, 
mening och kultur och som genom kollektivt delade föreställningar möjliggör 
kommunikation” (Höijer, 2008 s. 139) Alltså vad vi människor som lever inom samma 
sociala sfär har för förställningar om vår värld och omvärld. Den sociala representationen 
bidrar till hur vi uppfattar vår värld och möjliggör på så sätt att vi kan kommunicera. 

Begreppet “social representation” myntades av den franske socialpsykologen Serge 
Moscovici, berättar Höijer (2008). Moscovici (2001) hävdar att meningen med all 
representation är att göra något oförståeligt (främmande) förståeligt (bekant), så som 
manualen till en teknisk apparat representerar den verkliga apparaten för att göra dess 
funktion förståelig för användaren. På samma sätt kan vi då förutsätta att en intervju som 
behandlar en viss händelse, utifrån sin specifika utgångspunkt, försöker förklara händelsen 
så att mottagaren förstår.  

Den sociala representationen är alltså till för att hjälpa oss förstå vår omvärld. Men vad 
händer när våra tankar om omvärlden inte bygger på fakta utan föreställningar? Höijer får 
mig att ställa frågan när hon skriver “Social representation behöver inte vara logiskt 
sammanhängande tankemönster. De kan i stället präglas av tankefragment och 
motsägelsefulla föreställningar” (Höijer, 2008 s. 144). Att fördomar bidrar till människors 
världsbild understryks av teorierna kring social representation. Dessa fördomar måste tas i 
beaktande vid fortsatt arbete i ämnet. 

  

2.1 Relaterad forskning 
Dokumentärfilmsforskaren Bill Nichols (1981) menar att vi kan se all berättande 
dokumentärfilm och fiktionsfilm som olika former av kommunikation. Alla dimensioner som 
en film innehåller är kommunikation. Liksom all kommunikation, oavsett om det är 
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fotografi, mode, arkitektur, trafiksignaler, mat etc. så hänger möjligheten att avläsa dessa 
signaler på att mottagaren delar språk och koder med avsändaren.  

Visar du en bild på en 1,5m hög avbarrad gran, slängd på en parkeringsficka, så kan en vanlig 
avläsning av denna bild i en svensk kontext vara att någon städat ut julen hemma i huset. 
För någon som kommer från en annan kultur kommer bilden på granen inte alls 
kommunicera samma berättelse.  

Inkluderat i dessa koder som är avgörande för kommunikationen finns det talade språket. 
Om det är svenska, engelska eller något annat språk som talas har stor påverkan för 
resultatet av kommunikationen. Dels, förståelsen hos mottagaren, men även avsändarens 
förmåga att uttrycka sig inom det valda språket kommer att påverka om meddelandet 
kommer fram som det var tänkt.  

Inom socialpsykologin finns teorier som förklarar hur en persons språk påverkar bilden av 
talaren, talet innehåller signaler om vilken social kategori som talaren tillhör (Krauss & Chiu 
1998, s. 58). Människor kan skapa sig en bild av en person utifrån dess röst, dessa stereotypa 
bilder har precis som andra stereotypa bilder sällan förankring i fakta.  

Vilket språk som används påverkar även talarens personliga uppfattning av situationen och 
människorna i den. Inte bara skillnaden i ordförrådet på respektive språk, utan den 
personliga uppfattningen kan skilja åt beroende på om man talar sitt modersmål eller ett 
andraspråk (Krauss & Chiu 1998, ss. 60-63). Vilket kan leda till skillnader i berättelsen 
beroende på om den berättas på modersmål eller inte.  

Vi kommunicerar via språket, och via vår kommunikation skapas social representation. På 
samma gång kommunicerar vi genom de sociala representationer som finns inbäddade i 
både vårt språk och i de koder som vi delar (Höijer 2008, s. 141). Det är som en “hönan och 
ägget” symbolik. Ingetdera kan finnas utan det andra, båda ger upphov till den andra.  

 

2.1.1 Social representation 
Moscovici’s teori om social representation kan brytas ner i ett par generella mekanismer, 
förankring (anchoring) och objektifiering (objectifying). Förankringen tar ett okänt fenomen 
och för in det i en välbekant sfär för att på det sättet göra de okända känt. I den välbekanta 
miljön kan vi bedöma och jämföra fenomenet för att förstå. Objektifieringen löser samma 
problem genom att förvandla det okända till något konkret som vi kan granska och ta på 
(Höijer 2008, s. 147). 

Förankringen sker genom olika modeller. Ett vanligt sätt att få en bild av något okänt är att 
namnge det. Namngivningen lyfter anonymiteten och obegripligheten men kan på samma 
gång bidra till stereotyper och klassificering. Ett exempel skulle kunna var att en ny politisk 
grupp namnges som terrorister (Höijer 2008, s. 147). När man inom en konversation delar 
samma sociala representation förstår man vad den andra menar då man använder samma 
namngivning (Moscovici 2000, s. 20). 

Emotionell förankring är en process som innebär att en känsla (positiv eller negativ) 
tillskrivs det okända fenomenet. Den emotionella förankringen underbyggs via språklig 
inbäddning, ordval och nyanser i uttrycket kan förmedla exempelvis rädsla eller glädje. 
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Denna förankring används flitigt inom kvällspressen vid exempelvis stora sjukdomsutbrott 
där smittan kan benämnas som “dödsbakterier” eller “mördarviruset”.  

Tematisk förankring, eller tema (themata) är mer djupgående mekanism bakom den sociala 
representationen. Det är bakomliggande allmänna tankemönster och idéer som strukturerar 
nya sociala representationer. Idéer, uppfattningar och kunskap som delas inom en 
sammanslutning eller kulturell grupp. Värderingar och vedertagna åsikter delas, exempel på 
sådana kan vara “mänskliga rättigheter”, “yttrandefrihet” och “demokrati”. Även den 
tematiska förankringen finns delvis inskriven i språket via det kollektiva minnet.  

Metaforiska teman innebär hur vi genom metaforer exemplifierar och gör saker och fenomen 
begripliga. Dessa metaforer skiljer sig mellan människor i olika kulturer och på olika 
geografiska platser, men det finns även universella metaforer som är gemensamma.  

Oppositionella teman innebär det sätt som vi ser på saker och fenomen i förhållande till 
motsatsen. Till exempel det vi förknippar som orsak till en viss verkan, så som frågan om 
tobaksrökning kan beskrivas som en fråga om liv eller död. 

Objektifiering är den mer aktiva av de två processerna, förankring och objektifiering i social 
representation. Objektifiering är ett vedertaget och välanvänt fenomen inom media och 
kommunikation. Svårbegripliga fenomen objektifieras till något lättförståeligt. En del av 
detta fenomen är den så kallade emotionell objektifieringen (Höijer 2011, s. 13). Ett exempel 
på detta är användandet av bilder på naturkatastrofer och oväder i rapporteringen om 
växthuseffekten.   

En annan typ av objektifiering är personifieringen där en person får stå som ansvarig för en 
hel företeelse eller rörelse, och dess person blir ett med idé och teori. Detta är vanligt 
förekommande i valrörelser eller revolutionära händelser. Så som Hitler personifierar 
ondskan i Nazityskland.  

 

2.2 Förstudie 
För att få en djupare förståelse för den problematik som finns i detta arbete och de 
situationer som jag avser att simulera, men även för att skapa en fond för min undersökning 
följer här en analys av två intervjusituationer från media idag. Jag har valt att titta på två 
reportageklipp där valet av språk skiljer sig åt. 

Första exemplet är från nyhetsmagasinet Agenda (2013), reportaget handlar om 
korruptionen i det kinesiska maktsystemet. 26:30 in i programmet intervjuas en kvinna som 
blivit utsatt för maktmissbruk av en lokalpolitiker som fick henne fängslad och berövade 
henne på hennes firma och ekonomiska tillgångar. Hon talar på kinesiska, vilket bör 
uppfattas som hennes modersmål. Figur 1 visar en bildruta ur klippet.  
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Figur 1 Bildruta ur Agenda (2013)  

 

Det andra exemplet hämtas från det fördjupande nyhetsprogrammet Aktuellt (2013), 6:40 in 
i avsnittet ser vi en intervju med en kvinna som bor i ett av Nairobis slumområden. Hon 
intervjuas om den osäkra situationen som uppkom efter föregående val, och osäkerheten 
kring hur läget kommer förändras i och med det stundande presidentvalet. Hon talar på 
engelska, vilket inte bör uppfattas som hennes modersmål. Figur 2 visar en bildruta ur 
klippet. 

 

  

Figur 2 Bildruta ur Aktuellt (2013) 
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Båda intervjuerna är gjorda i personernas hemmiljö. Intervjuerna görs sittande och 
kvinnorna talar lugnt när de förmedlar sin historia. Bägge intervjuerna ser ut att vara 
planerade och väl förbereda. Reporter och kameraman har blivit inbjudna till 
intervjupersonernas hem vilket jag uppfattar som bevis på förtroende.  

Vi hör inte reporterns frågor i något av exemplen, utan svaren står för sig själva. Istället 
förklarar en “voice-over” situationen för att skapa fördjupad förståelse. Reportern etableras 
på platsen genom inklippsbilder.  

I båda intervjuerna talar intervjupersonerna om personliga upplevelser. På detta sätt 
försöker reportrarna rapportera om stora händelser genom enskilda personers personliga 
upplevelser. I det första fallet om korruptionen i Kina, och i det andra exemplet 
presidentvalet i Kenya. Olika innehåll och olika förutsättningar ger varje intervju en viss 
karaktär. Vilket språk som valts för att utföra intervjuerna på i dessa två exempel grundas av 
allt att döma i de förutsättningar som situationen medfört. 

Journalisten och reportern Samir Abu Eid arbetar som utrikeskorrespondent för SVT. Han 
har gjort många reportage och intervjuer för en mängd olika SVT-produktioner. I en intervju 
som Hanna Dowling (2012) gjort med honom berättar Samir om hur han vill förmedla 
nyheter om förändringar genom berättelser från människors vardag. Han förklarar hur han 
vill ta med tittaren ut i världen. För att kunna göra detta behöver man komma nära de 
personer man skall intervjua och skapa ett förtroende. I och med att Samir talar arabiska ser 
han sig ha en fördel gentemot andra som inte talar arabiska när han rapporterar från 
mellanöstern. I SVT-programet Go’kväll (2013) berättar Samir hur han tycker resultatet blir 
bättre när intervjupersonen får tala sitt modersmål istället för att försöka förklara sig på 
bristfällig engelska.  

Här finns alltså två tydliga aspekter på möjlig problematik kring intervjuer på andra språk 
än modersmål. Dels möjligheten för reportern att komma nära intervjuobjektet. Dels 
möjligheten för intervjupersonen att förmedla sig på ett andra språk.  

Men hur kan vi undersöka hur publiken uppfattar berättelsen? Att bryta ner innehållet 
genom mekanismerna i teorin kring social representation kan vi se det som publiken 
uppfattar. Språkets betydelse för uppfattningen kan studeras genom teorin om social 
representation (Höijer 2008, s. 141). 
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3 Problemformulering  
Syftet med arbetet är att ta reda på hur man kan påverka den sociala representationen av en 
person och hens berättelse i dokumentärfilm genom aktivt val av språk i intervjusituationer. 

Så som bilden på den avbarrade granen kan uppfattas som något specifikt för den ena, så 
kan samma bild uppfattas som något helt annat för en annan. Känner man inte till våra 
traditioner med julgranar i hemmet så kan historien uppfattas olika. Hur kan vi då förklara 
att den talade eller skrivna berättelsen om granen kan uppfattas helt olika beroende på 
vilken social representation man lever i? Om vi istället vänder på det, hur kan själva 
framförandet av berättelsen påverka den sociala representationen?  

Men vad händer om berättelsen förmedlas på samma talade språk som man själv talar? Vad 
händer med den sociala representationen om sändaren talar ett främmande eller samma 
språk som mottagaren? Kommer detta påverka? Vad blir skillnaden i uppfattningen av en 
berättelse om den förmedlas på ett talat språk man direkt förstår, gentemot om historien 
förmedlas på ett främmande språk med översättning? 

Kan vi använda delar av teorierna inom social representation för att skapa dokumentärt 
material som direkt kan påverka den sociala representationen för en viss grupp hos en annan 
grupp? För att avskärma försöket väljs begreppet om kommunikation som 
experimentområde. Kan man angripa den sociala representationen via aktivt arbete med den 
kommunikation som pågår i dokumentärt material? Vad blir resultatet om man endast byter 
det språk den talade kommunikationen pågår i? 

Hur kan man via mekanismerna inom teorin för social representation se på det material man 
producerar för att enklare förstå hur det kommer att mottas? Hur förankras och objektifieras 
innehållet och meddelandet till mottagaren?  

Avsikten med arbetet är inte att ta reda på vilken metod eller tillvägagångssätt som är “bäst”, 
utan avsikten är att belysa frågan om det aktiva valet av intervjuspråk utifrån tanken på 
uppfattningen hos mottagaren. Hur kommer berättelsen att uppfattas av publiken beroende 
på språkvalet? 

 

3.1 Metodbeskrivning – arbetsmetod  
Det praktiska tillvägagångsätt som använts för att undersöka frågeställningen har sett ut på 
följande sätt. Jag har producerat två filmintervjuer med två personer varav ingen av de 
medverkande talar svenska som modersmål. Båda personerna har liknande bakgrund av 
invandring, utbildning och social status. Den ena intervjun hålls på engelska och den andra 
på intervjupersonens modersmål (med hjälp av tolk). Frågorna i intervjuerna är desamma, 
svaren har i största möjliga mån tilldelas lika mycket tid. Målet har varit att bildutsnitt och 
andra visuella aspekter skall hållas så likvärdiga som möjligt i de båda intervjuerna. Det 
enda som markant skiljer sig åt mellan de båda materialen är de talade språken. Den ena 
intervjupersonen talandes sitt modersmål, den andra engelska (vilket inte sammanfalla med 
modersmålet). 
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Tanken är att intervjuerna skall simulera intervjuer som förekommer i svenska medier idag, 
i program som riktar sig till en svensk publik. Sådana program som tidigare nämnda 
exempel, innehållande intervjuer med den vanliga människan om hens personliga 
upplevelser och känslor.  

Intervjuerna har utförts i personens hem eller närmiljö och efterliknar de visuella aspekter i 
tidigare nämnda exempel. Att genomföra en intervju i hemmiljö eller på annan plats där 
intervjupersonen känner sig “hemma”, som på arbetsplatsen eller hos en nära vän, gör det 
lättare att få mer intima och personliga svar (Rabiger 1998, s. 175). 

Att förbereda frågelistan i samråd med intervjupersonen kan skapa bättre förutsättningar för 
en lyckad intervju menar den erfarne journalisten och författaren Stig Hansén (1997). Då det 
handlar om invandrare som kan ha kommit till Sverige som flyktingar av olika anledningar 
finns riskområden att ta hänsyn till i frågeställningarna. Om personerna är på flykt från 
politiskt förtryck eller på annat sätt hotade i sitt hemland måste detta tas i beaktande. Även 
frågor som kan verka stötande och kränka integriteten hos intervjupersonen måste ses över. 
Därför har jag i samråd med intervjupersonerna i förväg bestämt vilket område frågorna 
berör. 

Personerna som intervjuats till materialet är av samma kön, detta för att inte genusaspekten 
skall bli ännu en variabel i analysen mellan materialen.  

Syftet med denna undersökning är att undersöka huruvida den sociala representationen i 
påverkan av språket i en intervju, påverkar publikens uppfattning av identiteten hos 
intervjupersonen. Höijer skriver att ”Ett vanligt sätt att ge det främmande eller okända ett 
ansikte är att klassificera det genom att namnge fenomenet” (Höijer, 2008, s. 147). Ett okänt 
språk kan på det sättet klassificeras och ge vederbörande en viss identitet. 

 

3.1.1 Etiska aspekter 
Intervjuer med människor som lever i ovisshet om sin situation kantas av flera etiska 
aspekter. Det är viktigt att inte inge falska förhoppningar av vad resultatet av intervjun kan 
leda till. Som asylsökande väntar man på beslut om huruvida man får uppehållstillstånd eller 
ej. Jag är tydlig med vad jag skall använda materialet till och förklara i vilka sammanhang 
det kan komma att visas.  

Det finns många olika orsaker till varför en person söker asyl i ett annat land. Att vara lyhörd 
över vilka frågor som intervjupersonen inte vill tala om pga. personlig risk är viktigt, att låta 
personer vara anonyma om så önskas och respektera personens integritet har tagits stor 
hänsyn till vid framtagandet av filmmaterialet.  

 

3.2 Metodbeskrivning - undersökningsmetod 
Analysen av materialet har utföras genom kvalitativa intervjuer med publiken till materialet. 
Metoden lämpar sig väl för att, som Helge Østbye uttrycker det i sin bok Metodbok för 
medievetenskap, “...samla in och analysera data som är knutna till människors 
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uppfattningar, värderingar och handlande” (Østbye, 2004, s. 99). Vilket är den typ av data 
som undersökningen ämnar att analysera.   

Det som undersökningen har tagit reda på är om respondenterna uppfattar personerna 
och/eller det som förmedlas i intervjuerna olika pga. vilket språk de talar. Med utgångspunkt 
i det oupplösliga förhållandet mellan språk och social representation som Höijer (2008) 
talar om ”...utan språk inga sociala representationer” (Höijer, 2008, s. 141). För att utvärdera 
detta har djupintervjuer hållits med respondenterna efter att de sett materialet. Frågorna 
som ställts har behandlat respondentens syn på den intervjuades berättelse. Hur skiljer sig 
uppfattningen av männen mellan de olika berättelserna? Svaren på frågorna går inte att 
finna i klippen utan bygger endast på respondenternas uppfattningen av personerna i 
klippen. Svaren speglar således respondenternas sociala representation som formar 
uppfattningen av materialet.  

Frågorna som ställts till respondenterna har handlat om härkomst, status, sysselsättning, 
framtidsutsikter, attityd, integration. Komplett frågelista finns att hitta i appendix A. Antalet 
frågor för intervjuerna valdes dels för att generera önskad mängd data för undersökningen 
och dels för att göra intervjuerna lagom långa tidsmässigt. Jag beräknade att  15 minuter var 
en bra tidsgräns på intervju inklusive filmvisning för att respondenterna inte skulle tycka att 
undersökningen var för tidskrävande och välja att inte delta.  

Intervjuerna med respondenterna har varit så kallad strukturerade intervjuer (Østbye 2004, 
ss. 102-103). Vid denna intervjuform ställs frågor utefter en förutbestämd frågelista. 
Svarsmöjligheterna som ges är förhållandevis öppna och metoden underlättar vid jämförelse 
av olika personers svar då frågorna de svarat på är de samma.  

 

3.2.1 Respondenter 
Uppfattningen av materialet har testats på en respondentgrupp om 7 personer, 4 kvinnor 
och 3 män. Målet var att ha jämn fördelning mellan könen för att kunna få en generell 
slutsats för hela respondentgruppen, men även för att ha möjlighet att upptäcka skillnader 
mellan könen. Åldersspridningen ligger mellan 23 till 57 år. Tre av respondenterna i 
åldersgruppen 23 till 35 år och 4 respondenter i åldersgruppen 36 till 57 år. Respondenterna 
har likvärdig utbildningsnivå och besitter liknande språkkunskaper i engelska och svenska, 
genomgått eftergymnasial utbildning och har goda engelskkunskaper och svenska som 
modersmål. Respondenterna får inte kunna, eller ha någon större erfarenhet av det andra 
språk som talas i intervjun utöver engelska, då testet skall simulera berättande på känt och 
okänt språk.  

Meningen med att alla respondenter är svenskar, levt större delen av sina liv i Sverige och 
talar svenska som modersmål, är för att ge de så likvärdiga förutsättningar som möjligt att ta 
in materialet som läggs fram. Urvalet med en åldersspridning över 34 år uppdelat på två 
åldersgrupper, en yngre och en äldre har valts för att undersöka om det finns en skillnad i 
den sociala representationen beroende på ålder. Har yngre generationer en annan 
uppfattning av språk på grund av uppväxt i en mer global och medial värld jämfört med den 
äldre generationen? Detta är inte huvudfokus för undersökningen men bidra med mer djup i 
analysen av resultatet.  
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Respondenterna som i undersökningen tillhör en svensk vit medelklass, är tänkta att kunna 
representera en stor del av befolkningen. Medelklass syftar på mellanskiktet i samhället vad 
gäller sysselsättning, utbildning och ekonomi. På ett stort plan delar de samma sociala 
representation, självklart finns även individuella skillnader, men huvudmålet är att titta på 
respondenterna som en grupp och låta enskilda fall komma i andra hand.  

Då svaren kan blottlägga fördomar och åsikter som respondenterna annars kanske inte 
skulle berätta öppet om, är svarsmaterialet anonymt. Meningen är inte att hänga ut 
respondenternas personliga uppfattningar och åsikter. Därför kommer respondenternas 
namn inte att redovisas i rapporten. Respondenterna benämns genom förkortning M för 
man eller K  för kvinna följt av ett nummer mellan 1 till 3 för männen och 1 till 4 för 
kvinnorna.   
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4 Genomförande 
För att undersöka problemställningen behövdes material i form av två intervjuer. Dessa 
intervjuklipp skapades utifrån de premisser som problemställningen satt. Att intervjuerna 
skulle vara på olika språk får anses som en av de viktigaste aspekter för projektet då 
skillnader i förhållande till språkanvändning skulle undersökas.  

För att bestämma vilka som skulle intervjuas funderade jag på innehållet i de intervjuer som 
jag har med som exempel i förstudien. Intervjupersonerna i exemplen kommer från Afrika 
respektive Asien. Dessa är platser geografiskt långt från Sverige och de kulturella 
skillnaderna är påtaglig.  

För att skapa material som efterliknar dessa exempel så sökte jag intervjupersoner som 
härstammade från en icke västerländsk miljö och inte talar engelska eller svenska som 
modersmål. För att projektet skulle vara praktiskt utförbart uteslöts tankar på att utföra 
intervjuerna i annat land.  

Det kändes även viktigt att intervjua människor som har en berättelse som jag känner ett 
intresse i att ta till mig och förmedla, detta på grund av flera aspekter. Dels i respekt för 
personerna jag intervjuar, och dels för att jag känner att arbetet blir bättre om jag är 
intresserad av ämnet. 

 

4.1 Förarbete samt etiska ställningstaganden 
För att hitta de personer som jag sökte för intervjuerna funderade jag på vart jag kunde 
komma i kontakt med människor i min omgivning som passade för arbetet. Jag hade vid ett 
tidigare tillfälle fått kännedom om Röda Korsets arbete för asylsökande och flyktingar i 
Skaraborg. Jag tog kontakt med ordföranden i styrelsen för  Folkrätts- och flyktingkretsen 
Skaraborg. Jag förklarade mitt arbete och frågade om möjligheten att ta hjälp av deras arbete 
för att genomföra mitt. Ordföranden slussade mig vidare till en ansvarig för en lokal 
arbetsgrupp stationerad vid Migrationsverkets flyktingförläggning i Älgarås utanför 
Töreboda. Jag var välkommen att besöka deras mötesplats som håller öppet en gång i veckan 
då frivilliga finns på plats för att hjälpa de asylsökande med allt från att förklara 
myndighetstexter, dela ut kläder, undervisa i svenska språket och finnas tillgänglig som 
medmänniska.  

Jag besökte mötesplatsen ett par veckor i streck utan att ha med kamerautrustning. De första 
besöken gick åt till att skapa kontakt med människorna där och lyssna på deras berättelser 
och förklara mitt arbete. Det var en extremt givande men också omtumlande tid då jag fick ta 
del av många berättelser och livsöden.  

För projektet var det viktigt att skapa ett förtroende för att kunna påbörja intervjuarbetet. 
Många var villiga att ställa upp på videointervju och hjälpa till med tolkning. Det fanns 
personer som inte ville vara med på bild, detta kändes viktigt att visa att jag tog på stort 
allvar.  
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Efter åtskilda besök, möten och samtal arbetade jag fram en frågelista med frågor som skulle 
passa för arbetet. Jag diskuterade med de utvalda intervjupersonerna om ämnet för 
intervjun och kom överens om att prata om upplevelsen att komma till Sverige och livet här.  

Ämnet för intervjun är inte avgörande för undersökningen, utan behövs bara för att kunna 
skapa intervjumaterialet för att använda i undersökningen. Då det inte är själva frågorna 
som undersöks skulle ämnet för intervjuerna i praktiken kunna vara vad som helst men av 
tidigare nämnda skäl valdes det aktuella ämnet. Även på grund av detta bestämde jag att inte 
gå in på mer djupa ämnen som att tala om till exempel orsak till flykt, eller situationen i 
hemlandet. Ämnen som skulle kunna skapa onödiga spänningar och obehag. 

Röda Korsets personal delade med sig av sina erfarenheter och hjälpte mig att förstå vilka 
samtalsämnen som kan bli obekväma. De betonade vikten av att vara tydlig med vad 
materialet skall användas till och förklara så att jag inte skulle inge falska förhoppningar om 
att en medverkande persons asylärende kan komma att gynnas genom intervjun.  

 

4.2 Utförande 
Filmmaterial samlades under två olika filmdagar. Intervjuerna gjordes dels i Röda Korsets 
lokal och dels hemma hos en av intervjupersonerna. Målet var att skapa två intervjuer med 
liknande innehåll men olika talade språk. Intervjupersonen i klipp 1 är från Jemen och talar i 
intervjun sitt modersmål (arabiska), intervjun genomfördes med tolkning av en landsman 
till personen med goda engelska kunskaper. Intervjupersonen i klipp 2 är palestinier född i 
Libanon, intervjun gjordes på engelska (ej modersmål).  

Intervjun i klipp 1 spelades in i Röda Korsets lokal i Älgarås, detta på grund av tidsmässiga 
skäl och att mannens lägenhet delades med flera andra personer. Klipp 2 är inspelat i den 
intervjuade manens bostad, där hade vi kontroll över lokalen och tidsmässig fanns ingen 
möjlighet att filma i Röda korsets lokal.  

De estetiska val som gjorts har kommit dels utifrån tekniska begränsningar som att arbeta 
ensam, men först och främst för att hålla en kontinuerlig estetik genom och mellan de två 
intervjuerna. Detta för att inte kraftigt skiljande estetik mellan klippen skall påverka 
utvärderingen. Grundläggande estetiska val följer de mönster som återfinns i materia av 
liknande typ, sådant material som i exemplen i förstudien. Jag valde även att inte använda 
inklippsbilder under intervjuerna för att inte addera extra visuella informationskällor.  

Intervjuerna klipptes så att intervjupersonerna får svara på samma frågor i samma följd. 
Strävan efter enighet mellan innehållet i klippen gjorde att vissa frågor automatiskt föll bort. 
Sådana frågor som intervjupersonerna uppfattade på olika sätt och på så vis gav vitt skilda 
svar.  

Textningen av klipp 1 skapades genom att skriva ner tolkens översättning och sedan klippa 
bort tolkens tal som fanns med i ljudspåret. Detta för att inte skapa förvirring mellan vems 
tal som man som åskådare skall lyssna till. Även mina frågor till intervjupersonerna klipptes 
bort och ersattes med frågan i textform för att inte ännu en röst skall skapa distraktion vid 
utvärderingen. Frågorna som intervjupersonerna svarar på finns att hitta i appendix B.  
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Trots det riktade arbetet med mål att skapa ett visuellt likvärdigt material finns markanta 
skillnader klippen emellan. Detta kan vi se när vi jämför bildrutor från båda klippen i figur 3 
och figur 4.  

 

 

Figur 3 Bildruta ur klipp 1 

 

I bakgrunden i klipp 1 syns en röd anslagstavla på vilken det hänger A4 papper med text 
snett, slarvigt upphängda, två teckningar som ser ut av vara ritade av små barn och några 
fotografier föreställande människor. Väggen är ljusgul och belysningen är dagsljus 
från  fönster till vänster om bild. Mannen sitter jämte ett bord, på bordet finns en krukväxt 
med gröna blad utan blommor, den är halvt beskuren av bildutsnittet. På bordet finns även 
en kaffekopp, en ljusröd duk och en väska av typ axelremsväska.  

Mannen är klädd i en grå, vit, svart camouflagejacka över en svart tröja. Han har långt 
lockigt svart hår som delvis döljs av en huvudbonad, som ser ut som en svart, glest stickad 
mössa. Under klippet sitter mannen med blicken riktad kraftigt åt vänster i bild. Han tittar 
på och talar med tolken som sitter utanför bild till vänster, nästan i höjd med mannen. 
Intervjuaren sitter strax till vänster om kameran men svaren levereras till största del mot 
tolken. Mannen är placerad något till höger i bildutsnittet, han är beskuren vid strax under 
bröstet och har cirka en decimeter luft ovanför huvudet.  
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Figur 4 Bildruta ur klipp 2 

 

Bakgrunden i klipp 2 är en vit kal vägg, belysningen är dagsljus från fönster till vänster om 
bild. Mannen sitter i en träfåtölj med röd mjuk dyna, vid nackstödet ligger ett vitt virkat 
handarbete, tätt intill höger står en likadan stol. Till vänster om mannen finns ett litet vitt 
sidobord med en liten duk, två glasskålar och en stor orangebrun prydnadsvas.  

Mannen är klädd i en blå tröja och svarta jeans, han har mörkt kortklippt hår och bär en 
klocka med metallänk. Mannen är placerad nästan exakt mitt i bildutsnittet, han sitter en 
aning vriden åt vänster och talar med intervjuaren som sitter strax intill kameran. Bilden 
beskär mannen nedanför midjan och han har några centimeter luft ovanför huvudet.   

Det estetiska tänkandet under produktionen fokuserades inte på det som skiljer de båda 
klippen åt utan fokuserades på de aspekter som de delar. Så som kamerans placering i 
förhållande till intervjuaren och intervjuoffret, ljussättningen med naturligt ljus, kamerans 
brännvidd och utsnitt. Dessa aspekter påverkades utöver det estetiska tänkandet mest av 
tekniska och praktiska orsaker, så som lokalens utformning, möjlighet till ljussättning och 
tidsmässiga krav. 

Slutprodukten är en videofil med de två intervjuklippen i rak följd.  
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5 Undersökning  
I detta kapitel behandlas de intervjuer som ligger till grund för undersökningen. Jag valde 
frågor till respondenterna att besvara som kräver eget tänkande. I klippen som 
respondenterna fått se innan intervjun finns inte svaren på frågorna att utläsa. Svaren 
speglar därför respondenten enskilda uppfattning av personen och innehållet i klippet.  

 

5.1 Metod 
För att ta fram frågelistan till intervjuerna genomfördes testintervjuer med tidiga versioner 
av frågelistan. Efter testintervjun ströks överflödiga frågor och frågor som var svåra för 
testrespondenten att förstå och svara på. Nya frågor som gav bättre underlag för att kunna 
svara på problemställningen lades till. 

Frågorna som respondenterna fått svara på kan delas upp i två kategorier, denotativa och 
konnotativa frågor. Den första delen av frågelistan är faktafrågor om ålder och härkomst, 
medans senare delen kräver mer värderande och eftertänksamhet i svaren. Jag ställde 
frågorna i följd och utvecklade eller omformulerade vid behov, kände jag det nödvändigt 
ställde jag följdfrågor för att klargöra vad respondenten menade.  

Intervjuerna för undersökningen utfördes enskilt med vardera respondent i personens 
hem.  Jag hade med mig en bärbar dator som jag visade videoklippen på och spelade in 
samtalen med en diktafon, dels för att kunna återgå till inspelningen om något fallit bort från 
mina anteckningar som jag förde under intervjuerna och dels för att ha som bevisunderlag 
för mitt arbete.  

Undersökningen gjordes med 7 respondenter i åldrarna 23 till 57år, 4 kvinnor och 3 män 
intervjuades. Intervjuerna tog cirka 10 minuter per person med föregående filmvisning på 5 
minuter. Tabell 1 visar inspelad intervjulängd för respektive respondent.  

 

Tabell 1 Längd på inspelad intervju per respondent 

Respondent Intervjulängd  

M1 (man 57 år)  10,27 min 

M2 (man 35 år) 13,48 min 

M3 (man 53 år) 6,45 min 

K1 (kvinna 56 år)  7,02 min 

K2 (kvinna 31 år)  12,20 min 

K3 (kvinna 51 år)  7,54 min 

K4 (kvinna 23år)  12,19 min 
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Vid ett par av intervjuerna så fick jag kommentarer efter vi var klara och ljudinspelaren var 
avstängd. Det kunde låta ungefär “...det var väl meningen att jag skulle svara så va?...” eller 
“...han såg ju ut som en terrorist...”. Detta gav mig uppfattningen att respondenterna inte 
alltid svarat med sin personliga åsikt utan känt ett behov av att svara på ett sätt som skulle 
överensstämma med ett allmänt accepterat resonemang.   

Den första delen av frågelistan är tänkt att fastställa i vilken kontext som respondenten 
placerar intervjuobjekten. Med denna uppfattning av personen kommer frågorna i slutet av 
frågelistan att besvaras, på så sätt kan jag se vad som föreligger ett visst resonemang och hur 
kontexten påverkar den fortsatta uppfattningen av personen.  

Respondenterna valdes ut av personer i min närhet som jag visste skulle passa in på min 
urvalsgrupp. På så sätt kunde arbetet fortgå när respondenterna godkänt medverkan, utan 
överflödiga testintervjuer eller enkäter.  

 

5.2 Utfall 
Vid första frågan om männens ålder var svaren liknande från alla respondenter, mannen i 
klipp 1 antogs vara runt 30 år och mannen i klipp 2 antogs vara runt 40 år. I alla fallen ansåg 
respondenterna att mannen i klipp 1 var yngre än mannen i klipp 2. Respondenterna 
hänvisade först och främst till utseendet när de resonerade kring männens ålder, “han ser ut 
att vara i 30 års åldern” och med liknande kommentarer förklarades deras resonemang.  

Majoriteten av respondenterna svarade på frågan om härkomst med ett specifikt land, 
resterande hade mer yviga svar, exempel kontinent eller annat större geografisk område eller 
flera olika alternativ på länder. Även här kommenterades utseendet som en viktig faktor för 
resonemanget.  

Frågan om samhällsklass var svår att få ett svar på, frågan tenderade att flyta ihop med 
efterföljande fråga om yrke och sysselsättning. När dessa frågor ställdes ihop var det lättare 
för respondenterna att ge ett svar. Merparten av respondenterna svarade att mannen i klipp 
2 var högutbildad eller hade högre social status än mannen i klipp 1. Mannen i klipp 2 
tillskrevs yrkesroller och sysselsättning som läkare, lärare, ingenjör och tjänsteman. Som 
argument för detta angavs bland annat att manen talar engelska. Den icke engelskspråkige 
mannen i klipp 1 tillskrevs yrkesroller och sysselsättning som arbetare, butiksinnehavare, 
studerande, lågavlönad och arbetslös. 

Familjefrågan visade hur väl respondenten uppfattat innehållet då det “rätta” svaret delvis 
finns att utläsa i klartext i filmmaterialet. Merparten av respondenterna hade samma 
uppfattning om männens familjeförhållande. Att mannen i klipp 1 var ensamstående men 
hade sin familj med föräldrar, syskon och släktingar kvar i sitt hemland, mannen i klipp 2 
beskrevs ha fru och barn i Sverige. En av respondenterna resonerade att mannen i klipp 2 
var ensamstående med ett barn och att frun hade förolyckats eller på annat sätt skiljts från 
familjen på grund av eller i samband med flykten till Sverige.  

Resterande frågor gav längre och mer ingående svar från respondenterna. Frågorna krävde 
mer resonerande och gav möjlighet att se mer av hur respondenterna uppfattat de båda 
männen i filmen.  
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Vid frågan om männens framtid, en fråga som det inte talades om i filmen, resonerade 
respondenterna utifrån nuvarande situation och vägde in språkkunskaper och 
familjesituation. Även den tidigare frågan om sysselsättning, arbete och samhällsklass 
användes som argument för hur framtiden ser ut för de båda männen.  

Flera av respondenterna beskriver den icke engelskspråkige mannen i klipp 1 med ord som 
passiv, seg, inte aktiv och nöjd med tillvaron. Han uppfattas av respondenterna som mindre 
aktiv när det gäller frågor om integration och framtida anpassning till samhället. Mannen i 
klipp 2 uppfattas som mer bestämd och inriktad på att lära sig språket och integreras i 
samhället, han beskrivs med ord som aktiv, framåt och ha högre vilja. Som argument för 
detta nämns språkkunskaperna men också det faktum att mannen i klipp 2 har barn som går 
i skola i Sverige och att mannen i klipp 1 är ensam, utan sin familj, i Sverige.  

Vid den sista frågan i intervjuerna bad jag respondenterna att berätta om framtiden i 
positiva och negativa termer för de båda männen i klippen. Överlag svarade alla att 
framtiden såg positiv ut för de båda, men mannen i klipp 1 behövde göra större uppoffringar 
och hade en högre tröskel att ta sig över för att nå en positiv utveckling. Mannen i klipp 2 
beskrivs ha snabbare och lättare att nå en positiv utveckling då han redan kommit en bit  på 
vägen med barn i svensk skola och större språkkunskaper. En respondent beskrev dock den 
positiva utvecklingen som svårare för mannen i klipp 2 med argumenten att mannen varit i 
Sverige en längre tid och trots det inte lärt sig Svenska vilket kunde tyda på bristande 
engagemang och svårigheter att anpassa sig. Alla respondenter förknippade 
uppehållstillstånd, lyckad integration och svenskakunskaper med positiv framtid. Ingen 
talade om återförening med sitt hemland eller utveckling utanför Sverige.  

 

5.3 Diskussion  
Hur man uppfattar en person och en berättelse via ett videoklipp beror på många olika 
variabler. Videoklippen som ligger till grund för denna undersökning innehåller så många 
variabler att det är omöjligt att dra en konkret vetenskaplig slutsats för frågeställningen. Vi 
kan däremot se att språket som talas har betydelse för uppfattningen av personen och 
berättelsen.  

Som jag tar upp i kapitel 2.1, att alla dimensioner som en film innehåller är kommunikation, 
så innehåller undersökningens videomaterial mängder av dimensioner som kommunicerar 
med mottagare.   

Variablerna i ett videoklipp som påverkar publiken är nästan oändliga. Det vi ser, hör, i 
vilken kontext man tar del av materialet och personliga erfarenheter påverkar uppfattning. I 
vårt aktuella fall skiljer sig de visuella elementen tillräckligt för att skapa olika upplevelser av 
materialet. Mannen i klipp 1 sitter inte mot kameran så som mannen i klipp 2, rummen är 
olika och ljudmiljöerna skiljer sig åt. Faktumet att det är två olika personer det handlar om 
gör undersökningen komplex. Till avläsningen tillkommer även alla de visuella element som 
förekommer i bild.  

De visuella element i bild, inredning, prydnader, saker som sätter karaktär och stämning till 
platsen och förmedlar en uppfattning om personen i bild. Personens utseende och klädsel, 
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rörelsemönster och ansiktsuttryck, som sagt alla variabler spelar in och i olika kombination 
med varandra påverkas uppfattningen olika.  

Om noggrannare förarbete föregått filmproduktionen med inriktning på de estetiska kraven 
för produkten hade man redan då insett problemen med de två olika visuella upplevelserna. 
Då hade en tydligare mall för produkten kunnat skapas och följas vid inspelning. 

Frågor om hur respondenterna avläser filmmaterialet finns inte med i undersökningen. Att 
tillföra det till undersökningen hade kunnat ge svar på vad respondenterna faktiskt ser och 
uppfattar i materialet. På det sättet hade undersökningen kunnat visa när och hur språket 
påverkar som mest. Även om en sådan del av analysen hade tillförts skulle ändå 
uppfattningen av männen vara den samma hos respondenterna. Men vi hade då fått en 
djupare förståelse av vad som kan påverkar uppfattningen.  

För ett mer vetenskapligt undersökningsbart material med syfte att undersöka frågan om 
språkbetydelsen skulle samma person agerat i de båda versionerna. Klippen skulle ha exakt 
samma bildutsnitt, ljussättning och klippen skulle visuellt vara identiska. Det enda som 
skulle skilja klippen åt skulle var språken som mannen talar och frågorna skulle besvaras lika 
på två olika språk. Men att producera ett sådant material skulle skapa andra problem. Vid 
inspelningen av klipp 2 skulle intervjupersonen redan kunna frågorna och svaren skulle inte 
överensstämma med vad en person skulle svara på ett andraspråk på en fråga som han hört 
för första gången. Trots möjliga tillkortakommanden med en sådan utformning tror jag att 
det hade gett ett mer konkret resultat.  

I och med arbetets form uteslöts även sådana aspekter som tolkens roll i videointervjuerna 
och den textade översättningen, att ha med dessa skulle krävt ett större arbete över längre 
tid. Dessa variabler är mycket viktiga och utan att beröra dessa kan inte en fullständig 
slutsats dras. Det faktum att översättningen inte är gjord av en professionell översättare eller 
person med goda erfarenheter av översättningsarbete och kunskaper i komplexiteten med att 
översätta en berättelse skapar problem. Den berättelse som via översättningen förmedlas 
påverkas av tolken och uppfattningen blir då beroende på hur skicklig tolken är.  

Trots tillkortakommanden med undersökningsmaterialet kan vissa slutsatser dras med stöd 
av respondenternas svar. Då männen i klippen svarar på samma frågor och lämnar 
likvärdiga svar tolkas ändå svaren olika av respondenterna. 

En intressant iakttagelse vid analysen är hur respondenterna förknippar positiva 
framtidsutsikter med ett fortsatt liv i Sverige. Detta resonemang är inget som direkt kan 
kopplas till vilket språk som personen talar, men även här har språkkunskaper en avgörande 
roll när möjligheten att lära sig svenska sammankopplas med den positiva framtiden. Det jag 
tycker är intressant är hur självklart det verkade vara för respondenterna att den positiva 
framtiden finns i Sverige. Jag menar att även detta är en effekt av den sociala representation 
som för respondenterna säger att ett liv i Sverige för männen är positivt. Undersökningen 
belyser med detta hur viktigt det kan vara att tänka på hur publiken uppfattar och värdera 
innehåll beroende på publikens sociala representation.  

En lärdom från arbetet är vilken stor utmaning och svårighet det är att arbeta med tolk och 
intervjua en person man inte delar samma språk med. Intervjuerna kommer också att 
påverkas av vem som utför intervjun och vem den personen är och kommer ifrån. 
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Intervjuerna påverkas av alla inblandade. Om jag talat samma språk som personen som 
intervjuas så hade vi fått en annan kontakt och svaren hade inte blivit de samma.  

För att analysera respondenternas uppfattningar utifrån teorin om social representation 
skulle ett upplägg med respondenter från skilda kulturer och samhällsklasser troligtvis 
kunna ge en bättre bild av hur den sociala representationen påverkar.  
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6 Slutsats 
Slutsatsen av arbetet och svaret på frågeställningen är inte helt konkret. Jag vill med min 
analys i ryggen påstå att det finns grund att tro på ett positivt svar på frågan om man via 
språkvalet i materialet kan påverka mottagarens uppfattning utifrån teorin om social 
representation.  

Metoden för arbetet och undersökningen fungerade förhållandevis väl men för ett mer 
konkret och vetenskapligt säkerställt resultat skulle metoden behöva utvecklas och utökas. 
Men som metod för att belysa frågan har den fungerat bra.  

Jag såg ingen markant skillnad på svaren mellan åldersgrupperna upp till 35 år och över 35 
år. Inte heller syntes någon större skillnad mellan könen. Ett större antal respondenter hade 
varit nödvändigt för att kunna mäta skillnad mellan ålder och kön.   

Tidsåtgången för intervjuerna skilde sig något mellan respondenterna, den genomsnittliga 
tiden per intervju var 10 minuter, uppdelat mellan kvinnorna och männen var även då 
genomsnittstiden 10 minuter för båda grupperna. Den största skillnaden jag kunde se var att 
respondenterna i den yngre åldersgruppen alla hade de längsta intervjutiderna och de äldre 
respondenternas intervjuer tog kortas tid. Med dessa iakttagelser tolkar jag det som så att 
äldre personer är mer på det klara med sina åsikter och sitt resonemang än yngre. Äldre 
personer har lättare att uttrycka sitt resonerande och kan svara mer konkret och kortfattat 
än de yngre. Detta kan bero på att den högre åldern gett möjlighet till större erfarenhet.  

Respondenternas resonemang kring frågan om härkomst visade sig variera och flera olika 
svar blev resultatet. Viktigt för resonemanget var faktumet att männen i klippen är 
flyktingar, således spelade nutida och aktuella konflikter runt om i världen in på 
resonemanget och även männens utseende påverkade svaren. Merparten av svaren pekade 
på Mellanöstern, två av respondenterna hade avvikande svar, en av de svarade att mannen i 
klipp 1 kom från Sydamerika. Detta tolkar jag som att respondenten inte vägde in språket i 
sitt svar utan utseende och att andra faktorer var viktigare, detta med anledning av att 
respondenten senare uppfattat att mannen inte talat varken spanska eller portugisiska. Att 
döma av materialet så påverkas tankarna om en persons härkomst av mycket mer än vilket 
språk han talar.  

Svaren på frågan om samhällsklass, yrke och sysselsättning blev direkt beroende av språket 
som männen talade. Nästan alla respondenter angav språkkunskaperna som argument för 
att styrka sina påståenden. Den engelskspråkige mannen antogs vara högutbildad och arbeta 
som lärare, läkare eller ingenjör. Den icke engelskspråkige mannen antogs vara outbildad, 
lågavlönad eller arbetslös i de flesta av fallen. En slutsats som kan dras utifrån detta är att 
respondenterna satte ett samband mellan språkkunskaper, utbildningsnivå och 
sysselsättning. Detta var ett av de tydligaste bevisen på min tes om att språket påverkar den 
sociala representationen.   

Mannen i klipp 1, som talar ett främmande språk för respondenterna, beskrivs oftare med 
känsloord med negativ klang än mannen i klipp 2. Mannen i klipp 2, som pratar ett känt 
språk för respondenterna, beskrivs oftare i praktiska och konkreta termer. På frågan om 
männens framtid och anpassning till det svenska samhället handlade svaren om huruvida 
mannen i klipp 1 var villig att anpassa sig, vilken motivation som fanns och  om han var 
tillfreds med situationen etc. Om mannen i klipp 2 diskuterades hans möjligheter till arbete 
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och integration oftare i förhållande till hans språkkunskaper, utbildning, familjesituation etc. 
Detta beteende kan förklaras av teorin om emotionell förankring inom den sociala 
representationen, då människor ofta tillskriver det okända en känsla och som underbyggs 
genom språklig förankring genom ordval och nyanser i språket. Det okända som skiljer 
klippen åt i detta sammanhang är bland annat språket. Mannen i klipp 1 talar ett för 
respondenterna okänt språk medans mannen i klipp 2 talar ett känt. Det okända hos 
mannen i klipp 1 påverkar helhetsintrycket av honom och genererar på detta sätt ett 
resonemang underbyggt av känslor.  

Att döma av respondenternas resonemang förutsätter igen av respondenterna att någon av 
männen i klippen kunde tala svenska, mannen i klipp 1 antogs inte heller kunna tala 
engelska. Dessa antaganden bidrog till de resonemang som låg till grund för svaren på 
frågorna i undersökningen. Som skapare av undersökningsmaterialet bestämde jag vilket 
språk som skulle talas och viken information om männens språkkunskaper som skulle 
framföras. På detta sätt bidrog jag som filmskapare till publikens uppfattning av männen 
genom aktivt arbete med språket i dokumentärt filmmaterial.  

Detta ger svar på min frågeställning om hur man kan påverka den sociala representationen 
av en person och hens berättelse i dokumentärfilm genom aktivt val av språk i 
intervjusituationer. Svaret är att man kan påverka publikens uppfattning i den grad som 
respondenterna i undersökningen har använt männens talade språk för att argumentera för 
de attribut de tilldelar männen i klippen utan att ha underbyggande fakta att basera 
påståendena på. 

Undersökningen kan inte visa huruvida vi skull fått samma resultat om situationen skulle 
vara den omvända. Skulle mannen i klipp 1 bli uppfattad annorlunda om han talade engelska 
eller mannen i klipp 2 om han talade arabiska? Denna fråga kommer vi inte runt i denna 
undersökning. Jag kan inte säkert säga att deras olika språk i videoklippen var det som 
gjorde uppfattningen av männen olika hos mina respondenter men att det påverkade 
helheten är jag säker på.  

Den kommunikation som sker med hjälp av filmmaterialet i undersökningen begränsar sig 
inte till endast det talade språket. Alla små och stora variabler i materialet kommer att 
påverka uppfattningen genom den sociala representationen och en av variablerna är språket. 
Många andra saker utöver språket påverkar publikens uppfattning av männen och deras 
berättelse.  

Efter att ha brutit ner innehållet i bild genom en kortfattad bildanalys i kapitel 4.2 kan vi se 
flera betydande skillnader på materialet som hade som avsikt att var visuellt likartat. 
Skillnaden blir stor även när målet var att följa den utstakade mall över hur 
bildproduktionen skulle genomföras.  

De visuella intryck som respondenterna utsätts för påverkar i hög grad hur berättelsen och 
personerna uppfattas. Utan att ta större hänsyn till dessa är det svårt att dra en konkret 
slutsats av hur stor roll språket spelar för uppfattningen. Detta medför att undersökningen 
inte kan säga hur mycket och i vilken utsträckning man kan påverka uppfattningen med 
hjälp av aktivt arbete med språket.  
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6.1 Framtida arbete 
Jag tror det skulle finnas en stor vinning i att gå djupare i arbetet med att undersöka hur vi 
påverkar mottagarna av vårt producerade material. Dels för att bli bättre på att 
kommunicera det vi vill och dels för att förstå hur och varför vi uppfattar ett material på ett 
visst sätt.  

En vidareutveckling och fortsättning på detta arbete är att producera ett mer noggrant 
material för analys, undersökningsmaterialet ska skapas efter lärdomar från detta arbete och 
filmklippen måste vara visuellt  identiska och översättningen korrekt. Respondenterna skulle 
komma från skilda kulturer och samhällsklasser med olika social representation och vara 
många fler till antalet. Frågorna de ska besvara måste vara fler och med större bredd, hur 
respondenterna avläser materialet och vilka slutsatser de drar.   

I denna undersökning såg vi hur respondenter ur en vit, svensk medelklass uppfattar 
videomaterial med intervjuer på olika språk, ett för respondentgruppen känt språk och ett 
okänt. De slutsatser som kan dras av denna undersökning är med största sannolikhet inte 
samma som slutsatserna av en liknande undersökning med omvända förhållanden. En 
liknande undersökning som testar hur västerländsk media uppfattas i andra delar av världen 
skulle kunna ge större förståelse av vilka möjligheter och svårigheter som finns med 
kommunikation mellan människor.  

Vi har en allt mer sammankopplad värld, allt vi skapar kan färdas runt jorden och nå många 
människor med många olika uppfattningar och sätt att se på saker. Om vi kan bli bättre på 
att förstå varandra kan vi förhoppningsvis bli bättre på att acceptera och förhålla oss till 
varandra.  

Om vi lär oss hur vi påverkas att uppfatta material på olika sätt kan vi också lära oss hur vi 
kan använda denna kunskap för att bättre nå ut med vårt budskap. Det finns då moraliska 
aspekter i hur man kan använda denna kunskap och möjlighet att påverka människors 
uppfattning av världen, detta är områden som behöver studeras närmare.  
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Appendix A -  Frågelista för respondentintervjuer  
1. Vilken ålder har mannen i klippet? 
 
2. Härkomst, varifrån kommer mannen? 
 
3. Vilken samhällsklass tillhör mannen? 
 
4. Vad för arbete, yrke eller sysselsättning hade mannen i sitt hemland? 
 
5. Har mannen familj? Hur ser familjen ut? 
 
6. Varför lämnade han landet där han bodde tidigare? 
 
7. Varför kom han till Sverige? 
 
8. Hur tror du han kommer att lyckas med integrationen i det Svenska samhället?  
 
9. Till vilken grad tror du han är villig att ändra på sig för att anpassa sig till att leva och bo i 
Sverige?  
 
10.  Hur ser framtiden ut för mannen (i positiva och negativa termer)? 
 

 



 II 

Appendix B -  Frågelista i videoklippen 
 

1. Berätta om första mötet med migrationsverket 

2. Vad hände sedan? 

3. Vad hade du för bild av Sverige innan du kom hit? 

4. Har den bilden ändrats? 

5. Beskriv en vanlig dag 

 


