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Abstract 

I vår undersökning valde vi ut elva krönikor och ledare för att göra en kritisk diskursanalys av 

tidningsdebatten kring Bo Hanssons ”svarting”-uttalanden hösten 2012. Den huvudsakliga 

frågeställningen var om de journalistiska texterna byggde på antaganden om 

samhällsidentiteter. Vi genomförde analysen med utgångspunkt från Norman Faircloughs 

metod för att studera samband mellan språkliga meningsskapanden i texterna och en bredare 

samhällskontext som motsvarades av sociologen Masoud Kamalis teori om att samhällets 

utformning och praktiker är diskriminerande.  

 

Genom en kvalitativ textanalys som fokuserade på logisk argumentation, ordval och 

meningsuppbyggnad kom vi fram till att skribenterna som argumenterade för antirasistiska 

budskap reproducerade diskriminerande språkstrukturer på tre sätt. För det första 

konstruerade debattörerna ett motsatsförhållande mellan ”rasister” och ”ickerasister” genom 

att Bo Hansson i debatten gestaltades som en gammal och dum man. Samtidigt beskrev de en 

odefinierad ”rasism” utifrån antagandet att det är ett individuellt fenomen exkluderat från 

samhället. För det andra förutsatte flera av journalisterna att människor kände sig 

diskriminerade av Hanssons uttalanden på grund av deras etniska ursprung. För det tredje 

förekom nationalistiska formuleringar om sport som per definition exkluderade främmande 

kulturer från den ickerasistiska gemenskapen. 

 

Vår vidare analys av de undersökta texternas förhållande till varandra och teorier om mediers 

arbetsrutiner visade att tio av elva journalister inte gav handlingskraftiga roller till 

diskriminerade. Att ”rasism” generellt hade betydelsen av ett beskyllningsord förde den 

senare delen av debatten mot närbesläktade ämnen som yttrandefrihet, censur och begreppet 

”politisk korrekthet”. Vår slutsats var sammantaget att journalisternas förnekelse av 

kolonialism i språk och samhälle formas av och formar en struktur som är diskriminerande. 

 

Nyckelord: antirasism, argumentationsanalys, debatt, diskursanalys, journalistik, kolonialism, 

rasism. 
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Populärvetenskaplig beskrivning  

Tidigare forskning har visat hur journalistiska ordval och formuleringar rekonstruerar vi-och-

dom-relationer mellan svenskar och främmande kulturer. Vår kritiska diskursanalys av 

stortidningarnas debatt kring Bo Hanssons ”svarting”-uttalanden, som ägde rum mellan den 8 

och 13 oktober 2012, ger en fingervisning om hur språk kan leda till diskriminering på mindre 

uppenbara sätt. Utgångspunkten är att meningsskapanden i språket är föränderliga och 

anknutna till historiska och nuvarande sociala identiteter och relationer. 

 

Journalisternas antirasistiska argumentation blir underordnad sin motsats när de diskuterar 

utifrån antagandet att en odefinierad ”rasism” är den beskyllda individens ansvar och 

problem. Skribenterna följer språkstrukturer från det västerländska samhällets 

diskriminerande förnekelse av kolonialism och rasism. De återspeglar alltså samhället; inte 

enligt journalistikens egna objektiva ideal, men genom meningsskapanden som missgynnar 

individer som i vardagen kan bedömas utifrån sin grupptillhörighet. 

 

För att anknyta rasismens ideologiska och begreppsliga historia till det undersökta materialet 

använder vi en metod som är subjektiv i sin utformning men som har detaljerade riktlinjer. 

Resultaten visar hur skribenterna gestaltar Bo Hansson som en gammal och dum man som 

fördöms av resten av samhällets invånare. I andra formuleringar beskrivs människor som 

diskriminerade enbart på grund av deras hudfärg.  

 

Bara i en av de elva undersökta texterna har självuttalat diskriminerade människor auktoritära 

roller som individer. Diskussionen utgår istället från beskyllningen av ”rasister”. Uttrycket 

”politisk korrekthet” sätter ord på vem som är ”rasist”, men också för vem som inte är det.  

Debattens riktning bestäms efterhand utifrån enskilda journalisters intressen och kunskaper. 

De sex senare publicerade ledarna och krönikorna behandlar ”rasism” i relation till frågor om 

sport, yttrandefrihet, censur och politisk korrekthet. Ordet ”antirasism” förekommer inte en 

enda gång i debatten. Varför skulle det; i Sverige finns väl ingen ”rasism” att bekämpa?  

 

 

 

 

 

© Copyright 

Denna uppsats är författarens egendom och får ej begagnas för publicering utan författarens 

eller dennes rättsinnehavares tillstånd. 



iv 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning     1  

1.1. Bakgrund     1 

1.2. Syfte och frågeställning    3 

2. Teoretisk utgångspunkt    4 

2.1. Begreppsdefinitioner    4 

2.2. Diskursteori     7 

2.2.1. Kolonial diskurs    7 

2.2.2. Antirasistisk diskurs    9 

2.2.3. Medierna och diskurserna   11 

2.2.4. Sportjournalistikens samspel med 

nationalistisk diskurs    12 

3. Metod och material     14 

3.1. Fairclough – kritisk diskursanalys   14 

3.2. Komplettering till Faircloughs kritiska diskursanalys   16 

3.2.1. Nermans metodanalys av  

journalistiska arbetsrutiner   16 

3.2.2. Semilogi     18 

3.2.3. Argumentationsanalys   19 

3.3. Metodkritik och forskarens roll   19 

3.4. Material      20 

3.4.1. Metod vid urval    20 

3.4.2. Urvalets generalisering   21 

3.5 Syfte och frågeställning    21 

4. Analys     22 

4.1. Språkligt konstruerade identiteter och gemenskaper  22 

4.1.1. Debatten framställer motsatsförhållandet 

”rasist” och ”ickerasist”   22 

4.1.2. Debatten framställer motsatsförhållandet 

”mörkhyad” och ”ljushyad”   28 

4.1.3. Nationalistiska formuleringar om sport  30 

4.2. Debattens aktörer diskuterar ”rasism” utifrån  

antagandet att det är ett beskyllningsord   32  



v 

 

5. Slutsatser och diskussion    38 

5.1. Sammanfattande diskussion    38 

5.2. Förslag till vidare forskning    39 

6. Källförteckning     41 

6.1. Tidningspublikationer    41 

6.1.1. Analyserade krönikor och ledare   41 

6.1.2. Tidningsartiklar till bakgrundsbeskrivningen  42 

6.2. Litteratur     42 

6.3. Uppsatser     44 

6.4. Elektroniska dokument och webbplatser   44 

     Bilaga – Preciserade analysredskap    46

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

1. Inledning 

Uppsatsen utgår från att den språkliga interaktionen mellan människor skapar mönster som 

befäster identiteter och relationer. Språk är med andra ord inte neutralt och självständigt från 

samhällets utveckling.
1
 ”Diskurs” är ett ord för hur kommunikation blir meningsskapande och 

anger gränserna för vad som får sägas av vem samt vilka verklighetsbilder som utesluts. Även 

om diskurser formar sociala identiteter som kan ha diskriminerande effekter är deras funktion 

nödvändig för invånarnas förståelse av ett samhälle eller en kultur.
2
   

 

Efter en genomsökning på hemsidorna uppsatser.se, forskning.se och diva-portal.org 

konstaterade vi att flera föregående uppsatsförfattare har studerat hur vi-och-dom; alltså 

nationalism som motsättning till främmande kulturer, framställs i förhållande till varandra i 

medierna, och i synnerhet inom den öppet nationalistiska sportjournalistiken. Genom att med 

samma grundläggande teorier studera ”rasismens”
3
 självutnämnda motståndare i en debatt 

ville vi ge ett nytt perspektiv till ett utforskat ämne. Journalister återger språkliga strukturer, 

inte verkligheten. Vi kan återge deras ordval utifrån teoretiska utgånspunkter, inte 

verkligheten. 

  

1.1 Bakgrund 

I en allsvensk match i fotboll den 7 oktober 2012 besegrade Gefle IF överraskande AIK med 

1–0 på Råsunda. Men det som skapade de stora rubrikerna var Bo Hanssons två uttalanden i 

Sveriges Radios webbsändningar av matchen. Den pensionerade sportjournalisten hade 

släppts in i radiohytten av kommentatorn och vännen Mats Strandberg, som bevakade 

matchen. Mikrofonen fångade vid två tillfällen upp när Hansson kallade spelare i AIK för 

”svartingar”.  

 

Under den första halvleken kommenterade Bo Hansson en tidigare AIK-match, mot ukrainskt 

motstånd i den internationella turneringen Europa League, med orden: ”Mot Dnipro hade de 

(AIK) ett B-lag med fyra svartingar som man knappt visste vad de hette”. När Kwame 

                                                 
1
 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt – Metodbok i vetenskaplig text och 

diskursanalys, Studentlitteratur AB, Lund, 2012, s. 361. 
2
 Esaiasson, Peter, Giljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena, Metodpraktikan – Konsten att 

studera samhälle, individ och marknad, Norstedts Juridik AB, Vällingby, 2009, s. 239f. 
3
 Som vi ska beskriva under delrubriken ”begreppsdefinitioner” använder vi i våra egna samhällsanalyser 

termerna ”individuell” och ”strukturell/institutionell diskriminering”. ”Rasism” skrivs därför i uppsatsen med 

citattecken i de fall andras användning av ordet ger det en odefinierad innebörd. 
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Karikari byttes in för hemmalaget i matchens 77:e minut hördes Hansson i bakgrunden igen: 

”Inte en svarting till som ska in”.
4
 

 

Mot slutet av den andra halvleken förklarade Mats Strandberg för lyssnarna att Hanssons 

uttalanden kommit från en mikrofon i publiken: ”Vi beklagar verkligen här på webben att det 

i vår effektmikrofon har kommit oönskade kommentarer av rasistisk karaktär i sändningen, 

alltså från vår mikrofon på läktaren, som vi absolut inte står för på Sveriges Radio”.
5
  

 

Efter matchen förklarade Bo Hansson för flertalet tidningar att det var hans röst som hade 

hörts i SR:s webbradiosändning. Trots ett efterföljande medialt tryck bad han inte om ursäkt 

offentligt. I en intervju med Sportbladet sade sig Hansson vara ångerfull för att ha orsakat 

vännen Mats Strandberg att förlora sitt jobb, men inte för ordvalet ”svarting”. Hansson 

försvarade sig med att han också kunde säga ”guling om en kines” eller ”jävla viting”, och 

som med ”svarting” använda uttrycken enbart som en ”beskrivning”. Till Expressen sade han: 

”Jag har inget emot svartingar i övrigt, en av de bästa är Martin Mutumba exempelvis”
6
. 

Problematiken i AIK, berättade Hansson i tidningarna, var att de ”svarta” spelarna “är 

uppfostrade på samma sätt och spelar precis likadant”.
7
 

 

Drygt två år tidigare, den 26 april 2010, använde Arne Hegerfors ordet ”neger” i TV4:s 

Nyhetsmorgon. Eftersom han omgående bad om ursäkt startades ingen följetong i tidningarna 

den gången.
8
 I debatten om Bo Hansson var Hegerfors; tillsammans med bland andra Ingvar 

Oldsberg, Tommy Engstrand och Göran Zachrisson; en av de pensionerade eller aktiva 

sportjournalister mellan åldrarna 67 och 74 år som gav sitt stöd till den före detta kollegan: 

”Alla blir hysteriskt politiskt korrekta, i stället för att sätta sig in i Bosses situation”, sade 

Hegerfors till Sportbladet.
9
  

 

                                                 
4
 Thorén, Petra, ”Bosse Hanssons uttalanden: Detta har hänt”, Aftonbladet, Sportbladet (s. 2), 2012-10-15. 

5
 Andersson Åkerblom, Tobias, ”Bosse Hansson kallade spelare ’svarting’ i radio”, Dagens Nyheter, Sport (s. 

15), 2012-10-08. 
6
 Ekström, Johanna, Holmberg, Ludvig & Eriksson, Adam, ”SR-kaoset på Råsunda”, Expressen, Sport (s. 2, 3), 

2012-10-08. 
7
 Månsson, Oskar, ”’Svarting inte nedsättande’ – Hansson vägrar be AIK om ursäkt”, Aftonbladet, Sportbladet 

(s. 3), 2012-10-08. 
8
 Holmberg, Ludvig, ”Enstaka fall - eller ett problem inom svensk idrott sedan flera decennier? – SPORT-

Expressen granskar rasism-debatten runt sportarenorna - från 1990 fram till i dag”, Expressen, Sport (s. 8, 9), 

2012-10-10. 
9
 Bohman, Per & Månsson, Oskar, ”Får stöd av kollegorna – Både Hansson och Strandberg straffas: ’Orimlig 

konsekvens’”, Aftonbladet, Sportbladet (s. 2, 3), 2012-10-09. 
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Den mediala tidningsdebatten kring händelsen pågick kontinuerligt i ungefär en månad och 

baserades på den tidningsrapportering som har redovisats ovan. Krönikörerna som skrev om 

händelsen berörde främst ”rasism” och ”politisk korrekthet”. Med tiden fick Bo Hansson en 

alltmer undanskymd roll i diskussionen. Han användes som ett exempel i samhällsfrågor som 

angränsar till diskriminering, innan han återigen fick en undanskymd roll i offentligheten 

tillsammans med – för den här gången – den kontinuerliga tidningsdebatten om ”rasism”.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att granska den antirasistiska argumentationen i storstadstidningarnas 

debatt om Bo Hanssons ”svarting”-uttalande. Frågan är om det råder konsensus mellan 

journalisternas idéer om ”rasismens” plats i samhället och hur bilden i så fall stämmer överens 

med vår teoretiska utgångspunkt om att samhällets strukturer är diskriminerande. 

 

Eftersom Hanssons uttalanden yttrades i ett sportforum, på Radiosporten, diskuterar både 

sportjournalister och kollegor inom andra genrer utifrån sportämnen. Tidigare forskning visar 

att sportjournalistik är erkänt och öppet nationalistisk. Därför undersöker vi också om 

skribenter som skriver om sport bjuder in till nationell gemenskap oftare än andra.  

 

Vår huvudfrågeställning är: 

 Reproducerar de journalistiska texterna likvärdiga antaganden om ”rasismens” plats i 

samhället och i så fall hur?  

 

Till den följer tre delfrågeställningar:  

 Vilka identiteter och gemenskaper skapar skribenterna genom ordval, 

meningsuppbyggnad och logisk argumentation? 

 Hur använder journalisterna nyckelbegrepp i relation till dess historiska 

betydelseförändringar? 

 Hur ofta förekommer nationalistiska formuleringar om ämnet sport i förhållande till 

andra ämnen? 
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2. Teoretisk utgångspunkt 

I det här kapitlet presenteras den tidigare forskning som uppsatsen tar avstamp från. För att ge 

nödvändig förförståelse åt kapitlet och konkretisera analysen, diskussionen och slutsatserna 

visar vi hur vi använder för uppsatsen centrala begrepp. Vi beskriver sedan relationen mellan 

fyra diskurser och institutioner; kolonial diskurs, antirasistisk diskurs, hur medier generellt 

hanterar diskurser och sportjournalistikens samspel med nationalistisk diskurs. I varje av de 

fyra avsnitten hänvisar vi till flertalet författare som tillsammans skapar bilden av hur 

diskurserna har utvecklats. Vår centrala teoretiska utgångspunkt är att journalister, oavsett 

deras intentioner, i antirasistisk debatt generellt bygger resonemang och ordval på diskurser 

som samspelar med diskriminerande samhällsstrukturer.  

    

2.1 Begreppsdefinitioner  

Rasism: Enligt Nationalencyklopedin bygger ”rasism” på idén om att dela in människor i 

grupper (raser) utifrån utseende. Premissen blir att yttre kännetecken leder till genetiskt 

betingade beteenden, tankemönster, moral och intellekt som skapar hierarkier mellan 

människor. Rasism utövas när enskilda individer bemöts med motvilja på grund av fysiska 

eller kulturella betecknanden och ingen hänsyn tas till personens egenskaper.
10

  

 

Eftersom rasism är ett flertydligt begrepp med stark laddning har vi valt att själva skriva ordet 

inom citattecken när vi refererar till debattörernas användning av det. Inkluderingen av 

begreppet i uppsatsen anser vi vara nödvändig för läsarens förståelse för hur det brukas av 

journalisterna för att förmedla budskap. Om vi däremot specificerar ordet eller redovisar 

historiska förändringar i dess betydelse ser vi inte något behov att använda citattecken, 

eftersom begreppet då inte är flertydligt. Vi illustrerar med ett exempel där citattecken inte 

används: ”Som vi beskrivit i definitionen av ”nationalism” stödjer sig dagens dominerande 

rasistiska ideologi på nationalistiska grunder”. 

 

Vidare ger vi ”rasism som beskyllningsord” betydelsen att ordet används för att enbart 

hänvisa till att individer diskriminerar. 

 

                                                 
10

 Andersson , Lars & Ovesen, Jan, rasism, NE.se:s nationalencyklopediska uppslagsverk, 

http://www.ne.se/lang/rasism (hämtad 2012-12-12). 
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Nationalism: Rasistisk ideologi har ett dialektiskt förhållande med den nationalistiska. 

”Nationalism” som särpräglande för ett folk, snarare än gemensamma lagar och rättigheter 

inom gränser, myntades som begrepp under romantiken för att skapa myter om en kollektiv 

och stark historia för den egna kulturen.
11

 Nationalistisk ideologi är med andra ord; som ett 

politiskt, statligt verktyg att ena folket; föregångaren till nationalism. Samspelet med rasismen 

som begrepp bottnar i att den föreställda gemenskapen kräver en avgränsning.
12

 

 

Individuell och strukturell/institutionell diskriminering: Eftersom ”rasism” är ett begrepp 

med historiskt och kontextuellt skiftande betydelser använder vi i uppsatsen sociologen 

Masoud Kamalis tydligare avgränsade definitioner av diskriminering.  

 

Kamali skiljer på individuell respektive strukturell/institutionell diskriminering. I den 

förstnämnda formen utförs diskrimineringen av handlande subjekt, som inte nödvändigtvis 

har en dominerande samhällsställning. Strukturell/institutionell diskriminering, som har en 

central roll i uppsatsen som begrepp, är som snedstrecket antyder två sammansatta begrepp
13

 

vilka tillsammans beskriver hur meningsskapande samhällspraktiker diskriminerar minoriteter 

genom institutionella rutiner som framstår som normala.
14

  

 

Diskurs: Michel Foucault, som har identifierats som diskursanalysens fader, definierar 

diskurs som en ”praktik som frambringar en viss typ av yttranden”.
15

 Norman Fairclough 

beskriver ordet ”diskurs” som fenomen som socialt utövande genom språk, som skapar ett 

oföränderligt sätt att se på världen. Fairclough menar att språket formar sin egen struktur, 

samtidigt som individer har möjligheten att förändra det. ”En diskurs”, som ett substantiv med 

bestämd form, är för Fairclough ”ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser utifrån ett 

bestämt perspektiv”.
16

 Exempel på den andra definitionen är i vår uppsats kolonial diskurs, 

antirasistisk diskurs och nationalistisk diskurs. 

 

                                                 
11

 Poohl, Daniel & Bengtsson, Alex, Positiv antirasism – Så förnyar vi en debatt som kört fast, Stiftelsen Expo, 

Stockholm, 2012, s. 48f. 
12

 Hylland Eriksen, Thomas, Etnicitet och nationalism, Bokförlaget Nya Doxa AB, Falun, 2007, s. 132. 
13

 De los Reyes, Paulina & Kamali, Masoud (red.), Bortom vi och dom – Teoretiska reflektioner om makt, 

integration och strukturell diskriminering, Statens offentliga utredningar, SOU 2005:41, Stockholm, 2005,  

http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/56/42/11dab91b.pdf (hämtad 2012-11-27), s. 32. 
14

 De los Reyes & Kamali (red.) 2005, s. 31fff. 
15

 Bergström & Boréus 2012, s. 358. 
16

 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur AB, 

Lund, 2000, s. 72. 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/56/42/11dab91b.pdf
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Diskursordning: Diskursers gränser är diffusa. När skilda diskurser uppträder på samma 

område, exempelvis när de försöker sätta ord på eller definiera samma diskurser eller begrepp, 

ingår de i en diskursordning. Diskursordningar skapas enligt Fairclough av en antagonistisk 

relation mellan olika intressens strävan att sätta ord på verkligheten. Diskurser i en 

diskursordning som utgår från samma antaganden är stabila, medan betydelsestrider mellan 

olika diskurser tyder på diskursordningens upplösning.
17

 

  

Diskursbrott: Ett diskursbrott uppstår när tidigare tabu-belagda eller på andra sätt förbisedda 

ämnen öppnas för diskussion.
18

  

 

Kolonial diskurs och postkolonialism: I den här uppsatsen använder vi termen 

”postkolonialism”, som fritt översatt betyder ”efter kolonialismen”, som en vetenskaplig 

inriktning som studerar kolonialismen som ett avslutat kapitel i mänsklighetens historia. 

Forna kolonisatörer och koloniserade delar alltså postkoloniala samhällen världen över utifrån 

lika villkor. Ania Loomba skriver i Kolonialism/Postkolonialism att begreppets förnekande 

innebörd bidrar till de koloniala språkstrukturer som är diskriminerande mot etniska grupper: 

”Ett land kan på samma gång vara både postkolonialt (dvs. formellt självständigt) och 

nykolonialt (dvs. ekonomiskt och/eller kulturellt beroende)”.
19

 För de som 

strukturellt/institutionellt diskrimineras av antagandet att kolonialismen har upphört ”finns det 

inga skäl att använda prefixet ’post’ för den koloniala situation de befinner sig i”.
20

 

 

Antirasistisk debatt: Med antirasistisk debatt avser vi inte en debatt om antirasism. Däremot 

en medial debatt om ”rasism” där debattörerna använder antirasistiska argument. 

 

Åsiktstext: Till kategorin åsiktstext ställer vi krönikor och ledare. Åsiktstexter är öppet 

subjektiva till sin karaktär. Krönikan ska fånga läsarens intresse och beröra aktuella frågor, 

gärna med humor och ironi. Innehållet bör avrundas med en slutsats som kan liknas vid en 

”klatschig” slutkläm.
 
Ledaren står i relation till politiska frågor, utifrån tidningens politiska 

hållning.
21, 22

 

                                                 
17

 Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 76f, 134f. 
18

 Ibid, s. 76f. 
19

 Loomba, Ania, Kolonialism/Postkolonialism – En introduktion till ett forskningsfält, Tankekraft Förlag, 

Finland, 2008, s. 22. 
20

 Ibid, s. 23. 
21

 Sundqvist, Ingrid, Journalistik, Liber, Kristianstad, 2006, s. 84f. 
22

 Ibid, s. 79f. 
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2.2 Diskursteori 

 

2.2.1 Kolonial diskurs 

När den amerikanske geografen James Blaut strukturerar rasismens ideologiska historia i 

Europa delar han in den i tre dominerande uttryckssätt; religiös, biologisk och kulturell. 

Exempelvis skapade kristna en självbild genom att ställa sig som motsats till andra 

religionsutövande kulturer som de förknippade med negativa värden, som judendomen. Den 

intellektuella rasindelningen ersattes senare av en biologisk och utseendefixerad motsvarighet 

efter att Charles Darwin publicerade sin evolutionslära på 1800-talet. Teorierna grundades av 

att människor med självbenämnd ”vit” hudfärg definierade människor med annan hudfärg. 

Sedan mitten av 1950-talet har rasistisk ideologi generellt grundats i kulturella och historiska 

motiv. Kulturer och folkslag klassificeras nödvändigtvis inte, istället argumenteras de för att 

blomstra enbart i en homogen miljö.
23

 Som vi har beskrivit i definitionen av ”nationalism” 

stödjer sig dagens dominerande rasistiska ideologi på nationalistiska grunder.  

 

Vi ska nu visa hur den rasistiska ideologins förändring genom historien samspelar med ordets 

innebörd. Begreppet ”rasism” fick sitt genomslag i Europa efter andra världskriget, för att ge 

språklig innebörd till Hitlers antisemitiska ideologi och handlingar.
24

 Det användes som 

antites mot begreppet ”ras” och den rasindelning som sedan 1700-talet använts (i samband 

med slaveriets upphörande)
25

 i vetenskaplig diskurs för att uppdela människosläktet.
26

 Men 

idéerna försvann inte med Hitler. Begreppet ”invandrare” myntades i Sverige i mitten av 

1960-talet och generaliserar främmande kulturer till en.
27

 

 

I Etnicitet och nationalism skriver socialantropologen Thomas Hylland Eriksen att ”’svart’ 

etnisk identitet” skapades av att kolonisatörer separerade afrikanska slavar som talade samma 

språk från varandra för att motverka deras känsla av gruppidentitet. Detta bidrog till att 

människorna kategoriserades som ”svarta” istället för utifrån deras geografiska och språkliga 

ursprung. Behandlingen ledde samtidigt till en gemenskapskänsla bland de drabbade och en 

                                                 
23

 Löwander, Birgitta i antologin: Brune, Ylva (red.), Mörk magi i vita medier – Svensk nyhetsjournalistik om 

invandrare, flyktingar och rasism, Carlsson Bokförlag, Bjärnum, 2004, s. 87. 
24

 Fredrickson, George M., Rasism – En historisk översikt, Historiska media, Falun, 2003, s. 18f. Även i 

Lindqvist, Sven, Antirasister – Människor och argument i kampen mot rasismen 1750-1900, Albert Bonniers 

förlag, Viborg, 2007, s. 14, samt i De los Reyes & Kamali (red.) 2005, s. 45. 
25

 Hylland Eriksen 2007, s. 105. 
26

 Fredrickson 2003, s. 139. 
27

 Brune (red.) 2004, s. 9. 
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tidig ”svart” identitet i Karibien, USA och Indiska Oceanen. Hylland Eriksen menar att 

identiteter som konstrueras efter hudfärg bara kan vara ett resultat av att en kultur förtrycker 

en annan.
28

 

 

Den etymologiska innebörden för ”kolonialism” är att belägra en plats. Definitionen täcker 

inte hur kolonisatörer inkluderar de koloniserade i sina egna ideologiska system.
29

  

”Postkolonialism” är ett västerländskt skapat begrepp som har kritiserats för att vetenskapligt 

förtränga historiskt och nuvarande kolonialt förtryck. Kritikerna menar att begreppet är 

myntat utifrån antagandet att kolonialismen är förfluten och att de koloniala folken utvecklas 

genom västerländsk kunskap. Postkolonialism är därmed del av den kolonialt språkliga 

struktur som upprätthåller strukturell/institutionell diskriminering genom att en odefinierad 

”rasism” projiceras på individer och extrema grupper utan att kompletteras med andra 

begrepp.
30

  

 

Den rasistiska ideologins bakgrund och utveckling beskrivs ibland som en undanflykt för 

kolonisatörerna från deras tärande samvete, när flera kvarlevor i själva verket berättar om 

nationell och rasgrundad stolthet i samband med koloniala plundringar och folkmord.
31

 

”Förnekelsen” av den koloniala historien beskrivs av sociologen Masoud Kamali som roten 

till strukturell/institutionell diskriminering. Som exempel tar han upp vetenskapligt 

förnekande. Svenska skolelever läser om renässansen och upplysningen som isolerade 

europeiska framgångssagor. Inget eller förhållandevis lite skrivs om det koloniala förtryck 

som under samma period gynnade den europeiska välfärden. Istället ger läroböckerna mellan 

raderna sken om den överlägsna ”vita” människan. Vetenskapligt, historiskt, politiskt och 

vardagligt förnekande bidrar enligt Kamali till att räcka majoriteten verktyg att medvetet eller 

omedvetet diskriminera minoriteter.
32

   

 

I Kolonialism/Postkolonialism skriver den koloniala forskaren Ania Loomba att antirasistiska 

framgångar tvingade fram de sociala förändringar som skapade termer som 

”postkolonialism”.
33

  Kolonial diskurs beskriver hon som en förlängning av kolonialt förtryck 

                                                 
28

 Hylland Eriksen 2007, s. 105f. 
29

 Loomba 2008, s. 23ff. 
30

 Loomba, Ania, Kolonialism/Postkolonialism – En introduktion till ett forskningsfält, Tankekraft Förlag, 

Finland, 2005, passim. 
31

 Kramár, Leo, Rasismens ideologier – Från Gobineau till Hitler, Norstedts förlag, Smedjebacken, 2000, s. 33f. 
32

 De los Reyes & Kamali (red.) 2005, s. 38ff. 
33

 Loomba 2005, s. 58ff. 
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till nutid som uttrycker sig som strukturell/institutionell diskriminering. Detta kan förstås 

genom att kolonialismen framträder i postkolonialismens förklädnad. Enligt Loomba 

skapades dagens koloniala diskurs också av den kritik mot modernitetens framstegstanke som 

bland annat avkolonialiseringen väckte. I postmodernitetens relativa förhållande till kunskap 

kan kritiken mot ”postkolonialismen” inte ställa människor till svars, eftersom förtrycket är 

decentrerat från aktörer och istället förankrat i språket.
34

 

 

Kolonial diskursanalys är för Loomba en metod för att studera relationer mellan kolonial 

vetenskap och den strukturella/institutionella diskrimineringens historia.
35

 Orientalismen, 

Edward Saids teori om hur andra kulturer framställs av den västerländska, är ofta central i 

kolonial diskursanalys eftersom konstruerandet av identiteter som motsatspar, ”vi och dom”, 

skapar en diskurs som forna kolonisatörer medvetet eller omedvetet använder för att 

reproducera sociala förhållanden.
36

 

 

2.2.2 Antirasistisk diskurs 

Antirasistisk ideologi är enligt de antirasistiska forskarna Daniel Poohl och Alex Bengtsson 

ursprungligen inte självständig, men ett motstånd mot rasistiska ideologier. Svensk, 

antirasistisk rörelse föddes som en opposition mot antisemitismen i Tyskland, alltså ungefär 

samtidigt som uttrycket ”rasism” spred sig i Europa. Förutom mot rasistiska ideologier har 

den på senare år riktats mot strukturell/institutionell diskriminering.
37

 

 

Att antirasismen inte alltid följer rasistisk ideologis utveckling i sitt motstånd har enligt Jan 

Jämte, forskare i antirasismens historia i Sverige, delat upp den i inriktningar som löpt 

bredvid varandra genom historien och var för sig periodvis dominerat den heterogena 

antirasistiska debatten. I dag är den i samhället starkast spridna grenen av antirasistisk teori 

politiskt obunden. Från olika politiska inriktningar förhåller den sig till ”rasismen” som 

isolerad till små grupper av människor. Antirasism bekämpar alltså i dag oorganiserat 

”rasismen” utan att ifrågasätta vad ordet innebär eller hur samhället skapar ”rasister”.
38

 

Författaren Marcus Priftis är inne på samma linje när han i Främling, vad döljer du för mig? – 

                                                 
34

 Loomba 2005, s. 33ff. 
35

 Ibid, s. 61. 
36

 Ibid, s. 53fff. Loomba skriver samtidigt på sidan 18 att kolonial diskursanalys alltför ofta avgränsas till 

förståelse om orientalism. 
37

 Poohl & Bengtsson 2012, s. 10. 
38

 Loomba 2005, s. 10f. Även en teori publicerad i Cwejman, Adam, Välviljans rasism – Om hur antirasismen 

gör människor till offer, Timbro, Stockholm, 2012, s. 92. 
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En bok om rasism tar upp exempel om hur antirasistiska debatter handlar om att peka ut 

”rasister” snarare än om dem som känner sig diskriminerade.
39

 I regel glider debatterna enligt 

Priftis från ämnet ”rasism” och mot begrepp som ”politisk korrekthet”, ”censur” och 

”yttrandefrihet”.
40

 

 

I Välviljans rasism – Om hur antirasismen gör människor till offer skriver Adam Cwejman, 

som har forskat i integrationsfrågor och politik, att det finns ett direkt samband mellan 

invandringspolitik, invandringsstatistik och strukturell/institutionell diskriminering. Han 

menar att antirasistisk argumentation i medier generellt förutsätter att människor är 

diskriminerade på grund av deras etniska ursprung:  

 

Poängen är att vi således har skäl att ifrågasätta när skillnader mellan olika gruppers delaktighet 

och position i samhället slentrianmässigt förklaras med att de är utsatta för rasism och 

diskriminering. Processen är mer komplicerad än så. Det finns oerhört många faktorer som avgör 

om människor med en viss tillhörighet, eller en viss härkomst, blir framgångsrika eller inte, 

oavsett hur samhället behandlar dem.
41

 

 

Samtidigt framhäver Cwejman att den strukturella/institutionella diskrimineringens följd blir 

en identitet formad från två håll. De diskriminerade tar gärna på sig offeridentiteten som de 

kläs i, eftersom den innebär lägre förväntningar på den personliga utvecklingen.
42

 

Förhållandet ger de diskriminerade en gemensam identitet som motsätter sig positiva, 

”svenska”, värden som utbildning. Enligt Cwejman innebär förhållandet att varken människor 

som diskriminerar eller diskrimineras ser sitt eget personliga ansvar för att bidra till ett 

tolerant samhälle.
43

  

 

Teorierna vi har presenterat visar att antirasistisk diskurs, som ett tabu-belagt område som 

öppnade sig som möjligt att prata om, från början är ett diskursbrott från kolonial diskurs. 

Den vanligaste formen av antirasism i dag har dock inte följt med i rasismbegreppets 

utveckling. Därmed riktar sig antirasism generellt inte direkt mot kolonial diskurs och 

strukturell/institutionell diskriminering i sin betydelse. Eftersom antirasistisk och kolonial 

                                                 
39

 Priftis, Marcus, Främling, vad döljer du för mig? – En bok om rasism, Leopard förlag, Stockholm, 2012, s. 40. 
40

 Ibid, s. 146. 
41

 Cwejman 2012, s. 107. 
42

 Ibid, s. 57. 
43

 Ibid, s. 65f. 



11 

 

diskurs båda bidrar till antagandet att diskriminering är uteslutande individuell är deras 

gränser överlappande. Tillsammans ingår de därför i en diskursordning. 

 

”Kolonial och antirasistisk diskursordning”; som vi ska kalla den, är ett resultat av de 

begreppsutvecklingar och förhållanden mellan dem som vi har redovisat; ras och rasism, 

nationalism och invandring, kolonial diskurs och postkolonialism.  

 

2.2.3 Medierna och diskurserna 

Mediernas ordval och formuleringar bygger på diskurser som både journalisten och läsaren 

anpassar sig till i skapandet av en text. John Hartley beskriver i essän Journalism and popular 

culture hur mediernas språk har formats i förhållande till populärkulturen. Medierna talar med 

folket på en jämlik nivå, och inte enligt det tidigare folkbildande idealet. Det innebär att deras 

språkliga strukturer relaterar till samma diskurser som läsarnas.
44

 

 

Samtidigt skapar den populärkulturellt utformade journalistik som Hartley beskriver en 

dialektisk relation med den historiskt anknutna bilden av journalistiken som folkets upplysare. 

Enligt massmedieforskaren Ylva Brune ger antagandet att yrkesutövarna är objektiva 

förmedlare av verkligheten medierna språklig legitimitet ”att rangordna och orkestrera andra 

diskurser på ett neutralt sätt”, när journalister i själva verket i hög grad delar medborgarnas 

språk och styrs av institutionella rutiner och mallar.
45

   

 

Enligt Brune är orientalism; exempelvis dikotomin mellan ”svenskar” och ”invandrare”; en 

diskurs som används av medier.
46

 Uppfattningen av ”invandraren” som lågutbildad och 

kriminell ställs i förhållande till antagandet av ”svensken” som utbildad och ordningsam. Från 

den utgångspunkten läggs ansvaret för den misslyckade integreringen genom 

språkformuleringar på invandrarna, som generaliseras till en grupp som är i nöd av 

svenskarnas hjälp.
47

 I Mörk magi i vita medier – Svensk nyhetsjournalistik om invandrare, 

flyktingar och rasism förklarar Brune journalistisk nyhetsvärdering och rutiner som orsaken 

                                                 
44

 Wahl-Jorgensen, Karin, Hanitzsch, Thomas (red.), The handbook of journalism studies, New York, Routledge, 

New York, 2009, s. 314. 
45

 Matthis, Moa (red.), Orientalism på svenska, Ordfront, Stockholm, 2005, s. 95. 
46

 Matthis (red.) refererar till Brune i inledningen till Orientalism på svenska, 2005, s. 12.  
47

 Matthis (red.) 2005, s. 12. 
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till stereotypiseringen. Den enskilda journalistens berättelse kan vara sann; men som en del av 

det mediala arbetet och verklighetsbeskrivandet skapar den med andra berättelser en lögn.
48

 

 

Isoleringen av ”rasistisk” ideologi som ett avvikande problem i samhället reproduceras enligt 

Brune också av medierna.
49

 ”Svenskar” och ”rasister”, eller ”rasister” och ”ickerasister”, 

framställs med andra ord också som absoluta motsatser.  

 

2.2.4 Sportjournalistikens samspel med nationalistisk diskurs 

Flera uppsatsförfattare har genom åren undersökt relationen mellan nationalistiska och 

koloniala diskurser inom sportjournalistiken. En av dem är Viktor Adolfsson, som i Den gula 

armén och dess svenska hjältar – Föreställda gemenskaper och nationalism i krönikörernas 

bevakning av fotbolls-VM från 2010 närläser två svenska kvällstidningars rapportering av 

fotbolls-VM 2002 och 2006. Författaren visar genom en kvalitativ textanalys hur den öppna 

subjektiviteten kring den svenska identiteten förutsätter att andra nationers spelare och folk 

exkluderas från den nationella gemenskapen. Enligt Adolfsson följer innehållet i texterna en 

nationalistisk diskurs som är isolerad till sportjournalistiken, som inte skulle accepteras i 

andra sammanhang.
50

  

 

Sebastian Danielsson kommer i Framställningen av afrikanska lag under fotbolls-VM 2010 i 

Dagens Nyheter och Expressen fram till att rapporteringen under mästerskapet upprätthåller 

kolonial diskurs. Med hjälp av John McLeods tolkningar av Edward Saids Orientalism 

studerar han genom kvalitativ textanalys hur två svenska tidningars produktioner om 

Kameruns och Ghanas landslag reproducerar en vi-och-dom-relation.
51

  

 

Agneta Furviks D-uppsats Om fotboll och dess föreställda gemenskaper – En kritisk 

diskursanalys av tidningstexter om fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic från 2004 visar hur 

den tidiga mediebilden av Ibrahimovic stärker nationalistisk diskurs genom att anspela på 

hans identitet som ”invandrare” i ett motsatsförhållande till ”svensk”. Furvik jämför den 

skriftliga gestaltningen av Ibrahimovic med motsvarande för den anonyma invandraren i 

                                                 
48

 Brune (red.) 2004, s. 10ff. 
49

 Ibid, s. 12. 
50

 Adolfsson, Viktor, Den gula armén och dess svenska hjältar – Föreställda gemenskaper och nationalism i 

krönikörernas bevakning av fotbolls-VM, Södertörns Högskola, 2010, passim. 
51

 Danielsson, Sebastian, Framställningen av afrikanska lag under fotbolls-VM 2010 i Dagens Nyheter och 

Expressen, Södertörns Högskola, 2010, passim. 
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Sverige, som båda enligt hennes teoretiska ram och resultat grundas i diskriminerande ordval 

och tillskrivna egenskaper.
52

  

 

Peter Dahlén menar i Sport och medier – En introduktion att idrottsarenan inte är den 

självständiga, ärorika och rättvisa plats som dess fysiskt – snarare än intellektuellt – präglade 

verksamhet ger sken om. Den har från början attraherat politiskt intresse. Sportjournalistikens 

etablerade och accepterade nationalism ger den inflytande över reproduktionen av 

nationalistisk diskurs; som i sin tur ingår i en kolonial diskursordning genom att ”vi” kräver 

motsatsen ”dom”.
53

  

 

Dagens Nyheter blev 1920 den första dagstidningen som publicerade en sportsida. Ämnets 

mediala utrymme ökade framförallt under 1990-talet, i samband med TV-marknadens 

investeringar på området.
54

 Sportjournalistikens språk inkluderar i dag ofta krigsmetaforer 

och/eller värdeladdade ord. Den praktiken anspelar på känslor och erbjuder läsaren 

identifikation med utövarna genom personliga ingångsvinklar.
55

 Enligt Dahlén är 

sportspråkets utveckling ett resultat av televisionens ökande inflytande på området. De 

idrottshändelser som tidigare hade beskrivits i detalj fanns nu framför publikens ögon. För att 

pressen skulle nå konsumenter krävdes ett gestaltande språk med historier som gick utanför 

det som läsarna redan hade iakttagit i direktsändning.
56
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3. Metod och material 

I det här kapitlet presenterar vi metoden vi använder för att sammankoppla teorin som 

presenterades i det förra kapitlet med det empiriska materialet. Vi utgår från en teoretisk 

modell konstruerad av lingvistikprofessorn Norman Fairclough. Den kompletteras sedan med 

följande angränsande metoder och teorier: Bengt Nermans analys av journalistisk gestaltning 

och arbetsrutiner, semiologi och argumentationsanalys. Vi diskuterar sedan vår egen roll som 

forskande studenter i relation till kritik som har riktats mot Faircloughs metod.  

 

I avsnittet om material redovisar vi det empiriska materialet tillsammans med hur 

urvalsprocessen genomfördes. Vi förklarar sedan varför resultaten från urvalet inte är 

generaliserande för antirasistiska debatter inom journalistiken.  

 

3.1 Fairclough – kritisk diskursanalys  

Kritisk diskursanalys analyserar språk med utgångspunkten att det konstruerar orättvisa 

sociala identiteter och relationer i samhället.
57

 Norman Faircloughs modell för kritisk 

diskursanalys studerar texter utifrån ett dialektiskt, tredimensionellt förhållande mellan text, 

diskursiv praktik och sociokulturell praktik (även kallad social praktik). Var för sig uttrycker 

sig de tre aspekterna i texten. Text och diskursiv praktik analyseras enskilt, medan den 

sociokulturella praktiken relaterar till de samhällsstrukturer som texten är del av.
58

  

 

Den lingvistiska textanalysen, som även kallas syntaxanalys, studerar texten som helhet samt 

hur delarna relaterar till helheten. I makrostrukturen undersöks övergripande ämnesval och 

teman som är närvarande och frånvarande i de olika texterna. I mikrostrukturens mer 

detaljerade nivå är kausala relationer av intresse.
59

 Metaforer, ordval och grammatik relateras 

till de textuella aktörernas identiteter. Påståenden som inkluderar passiva verb kan dölja 

aktörer. Skribenten kan också på skilda sätt förbinda sig med sina egna påståenden och 

argument.
60
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58
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 Bild 1 – Avbildning av Faircloughs modell för kritisk diskursanalys.
61

 

 

I analysen av den diskursiva praktiken beaktar forskaren hur texten är producerad samt hur 

den konsumeras och tolkas.
62

 Men den huvudsakliga utgångspunkten är att identifiera vilka 

diskurser skribenterna bygger sin kommunikation på.
63

  

 

Texter refererar uttalat och outtalat till andra texter. Om texter uppvisar konkurrerande och 

samspelande förhållanden till varandra ingår de i diskursordningar. Huruvida en 

diskursordning är stabil eller under upplösning; om den reproducerar eller bidrar till att 

förändra samhällsstrukturer, kan forskaren studera genom olika texters inbördes relationer. 

Om skilda diskurser paras ihop på ett nyskapande sätt kan skribenten bidra till 

diskursordningars förändringar. Annars reproducerar journalisten ett traditionellt sätt att se på 

världen.
64

 Som vi har redovisat i vår definition av diskursordning kan journalisternas 

antaganden och användning av begrepp visa vilka betydelser som är stabila respektive 

instabila. 

 

Forskaren låter en vetenskaplig teori motsvara den bredare samhällspraktiken. Teorin ska stå 

för ett ”icke-diskursivt element” som ”formar och formas av” diskurser som journalisterna 

använder. I vår uppsats utgår vi från att samhällsstrukturen formar strukturell/institutionell 

diskriminering genom förnekelse av ”rasism” och kolonialism. Journalister har enligt 

                                                 
61

 Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 74. 
62

 Ibid, s. 85. 
63

 Ibid, s. 75. 
64

 Ibid, s. 76ff. 



16 

 

Fairclough, eftersom texten är del av sin bredare samhällskontext, möjlighet att ifrågasätta 

diskursordningen och då påverka den bredare samhällskontexten.
65

  

 

Resultaten i Faircloughs kritiska diskursanalys ska belysa hur sociokulturell och diskursiv 

praktik påverkar varandra, och därmed visa om diskurser använda i aktuella texter är låsta 

eller i förändring.
66

  

 

3.2 Komplettering till Faircloughs kritiska diskursanalys 

Mats Ekström skriver i Mediernas språk att kritisk diskursanalys inte bör följa fasta 

strukturer. Snarare kan olika modeller med fördel integreras i varandra.
67

 Därför kompletterar 

vi Faircloughs analysmodell med tre andra teoretiska metoder. 

 

Hur skribenten använder sig av diskurser kan man enligt Fairclough studera redan på textuell 

nivå, genom de positioner som aktörer tilldelas i handlingen. Eftersom vi utgår från att de 

undersökta texternas språkliga strukturer skapas från två håll; i interaktionen mellan 

skribenten och läsarna, har vi valt att inkludera Bengt Nermans metod i vår undersökning av 

journalistiska arbetsrutiner.
68

  

 

Syntaxanalysens inriktning på hur ordval och meningsuppbyggnader skapar identiteter har vi 

valt att utveckla med semiologisk metod för att analysera metonymiers och metaforers roller i 

texterna. En argumentationsanalys kan bland annat blottlägga vad som tas för givet i texterna. 

Den kan också användas för att visa hur skribenterna argumenterar för sin sak.  

 

3.2.1 Nermans metodanalys av journalistiska arbetsrutiner 

I Massmediernas retorik redovisar journalistikforskaren Bengt Nerman en teori för att 

analysera förhållandet mellan skribent och läsare. Han kallar den för ”Textfabriken”. Enligt 

Nerman har både skribent och läsare förväntningar på världen och föreställningar om den. 

Deras interaktion och antaganden styr meddelandets riktning. Journalisten anpassar sig, 

genom de arbetsrutiner som ”på en gång bestämmer hur skribenten ska skriva och hur läsaren 

ska läsa och uppfatta”
69

, till läsarna i skapandet av ett gemensamt rum som de senare erbjuds 
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att dela. Journalisten och läsaren utgår båda från schablonbilder av sig själva, varandra och 

verkligheten i kommunikationen. Schabloner innebär i det här fallet att läsaren och skribenten 

kan relatera till verkligheten utan att ha erfarenhet av den
70

. Den journalistiska historiens 

möjliga riktningar begränsas av arbetsmetoder och relationer mellan journalist, läsare, 

verklighet och meddelande. Alltså är journalistiken inte den spegel mot verkligheten som den 

ofta utger sig för att vara.
71

 Tillsammans formar journalister och läsare den ”verklighet” som i 

slutändan publiceras. 

 

För att kartlägga hur en journalist ställer sig till läsaren och produktionsvillkoren i skapandet 

av en text kan man rikta frågor mot innehållet. Vilken hierarkisk position tilldelar skribenten 

sig själv och/eller läsaren i förhållande till aktörerna i texten? Benämns aktörerna som 

individer, anonyma eller medlemmar av en grupp?
72

 Nerman beskriver teater-metaforiskt hur 

journalisten tidigt i texten ritar upp en scen som skapar förväntningar på en sammanhållen 

historia bland publiken (läsarna).
73

 Regissören – journalisten – tilldelar någon huvudroll och 

en annan en biroll i de scener som aktörerna framträder i.
74

 

 

Bild 2 – Avbildning av Nermans modell för journalistiska arbetsrutiner: ”Textfabriken”.
75
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I en jämförelse med Faircloughs modell motsvarar konsumenternas samspel med 

produktionsförhållandena; materialbearbetningen och arbetsrutinerna, den diskursiva 

praktiken. Resultatet däremellan blir texten.  

 

Som empiriskt analysmaterial skiljer sig åsiktstexten från artikeln eller notisen. Medierna är i 

det fallet inte en självuttalad förmedlare av verkligheten. Åsiktstexten har däremot ett för 

läsaren underförstått subjektivt uttryckssätt. Inte desto mindre är förhållandet mellan textens 

inblandade aktörer relevant för vår undersökning. 

 

3.2.2 Semiologi 

Semiologisk metod inriktar sig på teckensystem och utgår från antagandet att ord har två 

uttryckssidor. Denotationen ger ordet betydelse genom teckensammansättningar; som en 

definition, medan konnotationen ger ordet betydelse genom det abstrakta innehåll som skapas 

av individers samspel med kulturen.
76

  

 

Semiologin är strukturalistisk eftersom ord förstås i relation till sin kontext.
77

 Metonymier 

transfererar innebörd genom att låta en teckensammansättning med nära relation till ett annat 

ta det andras plats.
78

 Att skriva exempelvis ”Volvo varslar hundra anställda” innebär att man 

låter varumärket stå för en omskrivning för den eller de människor som har tagit beslutet att 

varsla anställda.  

 

Metaforen utmärker sig genom att inte vara direkt associerad till de andra ordvalen i en 

grammatisk struktur. Den reducerar ofta ett subjekts eller objekts komplexa karaktär till att bli 

endimensionellt. Metaforen bör särskiljas från liknelser, som uttalat förbinder ett område med 

ett annat (Göran Bergström och Kristina Boréus tar i Textens mening och makt upp ”familjer 

är som fängelser” som exempel på en liknelse
79

). Man kan skilja på aktiva och inaktiva 

metaforer; där de förra är kreativt sammansatta och därför obegripliga utan sin kontext; 

medan de senare har en stelnad, permanent innebörd.
80

    

 

 

                                                 
76

 Ekström (red.) 2008, s. 24. 
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3.2.3 Argumentationsanalys 

Av de tre klassiska retoriska analysverktygen; logos, ethos och pathos, ska vi undersöka 

debattörernas logos, som innebär att skribenten vädjar till lyssnarens rationella tänkande.
81

 

Pro et contra-analysen är en metod för att visa det logiska förhållandet mellan textens tes, 

eller teser, och underbyggande argument. Inledningsvis ska forskaren fastslå varje tes 

karaktär. Normativa teser är värderande, preskriptiva teser uppmanar till handling och 

faktuella teser är objektivt uttryckta.
82

 Sedan identifieras argument för och emot teser eller 

andra argument. Påståendenas förhållanden till varandra utgår från premisser, uttalade eller 

outtalade antaganden, som skribenten lutar sig mot för att argumentera för sin sak.
83

   

 

3.3 Metodkritik och forskarens roll 

Faircloughs kritiska diskursanalys kan kritiseras på flera punkter. Förhållandet han beskriver 

mellan diskursiv och sociokulturell praktik har inte en kausal relation. Med andra ord täcker 

inte modellen vilken av praktikerna som inleder det dialektiska samspelet mellan dem.
84

 Vi 

analyserar dock bara hur diskursiv och sociokulturell praktik samverkar. Eftersom vi inte drar 

några slutsatser om hur denna samverkan inleds utesluts problemet från vår undersökning. 

 

Den kritiska diskursanalysens subjektiva karaktär medför att den kan leda till att forskaren 

utvecklar den till en pseudovetenskap. Risken är att vi övertolkar texter och letar efter 

sammanhang. Andra ögon och teoretiska infallsvinklar skulle därmed kunnat leda till andra 

resultat. Forskaren måste för att uppnå god trovärdighet redovisa analysverktyg med 

noggrannhet. Som en bilaga har vi därför bifogat de exakta frågor vi har ställt till texterna för 

att analysarbetet ska kunna upprepas och motargumenteras. Resultaten ska vara en följd av 

frågorna snarare än analytikerns intressen, genom att presentationen av analysen med 

konkreta exempel härleds från det empiriska materialet samt att slutsatserna vilar på den 

teoretiska utgångspunkten.
85

 

 

Faircloughs modell är textuellt inriktad. Dock betonar upphovsmannen själv att analysen av 

förhållandet mellan skribent och läsare kan genomföras sociologiskt. Exempelvis kan 

forskaren undersöka det journalistiska arbetet som en process från idé till verklighet, eller 
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genom samtalsintervju fråga en utvald grupp människor hur de tolkar texterna i det empiriska 

materialet.
86

 Tiden har dock varit knapp och vi har inte hunnit med att skapa intervjugrupper 

som är tillräckligt omfattande för att bidra med något till resultaten. Vi har istället valt att 

komplettera analysen av den diskursiva och sociokulturella praktikens samspel med Bengt 

Nermans metod. Nackdelen med den är att relationen mellan skribent och läsare bara ses 

utifrån den förstnämndes perspektiv. Vi anser ändå att analysen av konstruerade identiteter 

och gemenskaper är tillräcklig för att motivera hur mening skapas i texterna. 

 

Studiet av diskurser kräver avgränsning.
87

 Analysen av den undersökta debattens 

diskursordning och samspelet med den bredare samhällskontexten hade, om utrymme funnits, 

kunnat bli tydligare om den vidgats till att inkludera sociala nätverk som Twitter, Instagram, 

Flashback och Facebook, läsarkommentarer till tidningstexter på nätet, eller TV och radio. 

Som vi ska se är diskussionen om ”politisk korrekthet” central i debatten. Hur begreppet 

förekommer på sociala forum hade därför kunnat bidra till en fördjupad analys. 

 

Kritisk diskursanalys kan också sägas vara självmotsägande eftersom vi som forskare inte 

förhåller oss till de diskurser vi själva använder.
88

 Vi vill vara tydliga med att vi inte gör 

anspråk på att använda ett neutralt språk eller betraktelsesätt i uppsatsen. Eftersom vi 

samtidigt är medborgare i samhället vi ifrågasätter blir etiska problem oundvikliga.   

 

Vi är också öppna för att andra metoder hade kunnat komplettera uppsatsen. Med en 

kvantitativ innehållsanalys, utförd efter kvalitativa bedömningsgrunder, hade vår analys 

fördjupats. Vi hade exempelvis kunnat räkna hur många gånger begreppet ”rasism” används 

utan att definieras. Tiden var dock återigen inte tillräcklig för att genomföra sådana 

undersökningar. 

 

3.4 Material 

 

3.4.1 Metod vid urval 

I fastställandet av det empiriska analysmaterialet använde vi oss av Retrievers mediearkiv, 

som finns tillgängligt för studenter på Södertörns högskola och som erbjuder fullständiga 
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svenska dagstidningar i elektroniskt format. För sökorden ”Hansson svarting” fick vi, den 

tredje december 2012, 108 träffar; den senaste från den första december.  

 

Efter en genomgång av hela materialet, inklusive artiklar och notiser, hade vi en översiktsbild 

av debatten. I det ursprungliga urvalet fanns 37 åsiktstexter. På grund av tidsbrist värderade vi 

publikationer från rikstäckande tidningar, samt storstäderna Stockholm, Göteborg och 

Malmös lokala tidningar, högre än mindre lokaltidningar, eftersom de förra når ut till en större 

publik.  

 

Andra relevanta kriterier för att vi skulle betrakta åsiktstexter som undersökningsvärda i 

Faircloughs modell var att skribenterna var utbildade journalister (enkäter och insändare 

exkluderades därmed, liksom den före detta fotbollspelaren Glenn Hyséns krönika ”Be om 

ursäkt Bosse Hansson” i Göteborgs-Tidningen) och att texternas övergripande handling 

berörde Bo Hanssons uttalanden. Urvalsprocessen gav oss till slut ett empiriskt material på 

elva åsiktstexter att analysera. Martin Schoris ”Rasismen tar allt mindre plats på läktarna” i 

Aftonbladet valde vi att kategorisera som en krönika trots att textmängden möjligen är för kort 

för att kunna placeras i den genren. 

 

I det slutliga urvalet var texterna fördelade i följande journalistiska genrer; tre ledare, fyra 

sportkrönikor och fyra kulturkrönikor. Sex av åsiktstexterna publicerades i Aftonbladet; två i 

Expressen, en i Göteborgs-Tidningen (som ges ut i staden av Expressen), en i Göteborgs-

Posten, en i Svenska Dagbladet och en i Dagens Nyheter. Den fösta av de analyserade 

åsiktstexterna publicerades den 8 oktober 2012, och den sista fem dagar senare, den 13 

oktober. 

 

3.4.2 Urvalets generalisering 

Vårt medvetna val att inte jämföra Bo Hansson-debatten med andra antirasistiska debatter 

innebär att den externa validiteten för studiens resultat minskar. Vi kan alltså inte dra 

generaliserande slutsatser om den inneboende strukturen för antirastiska debatter i svenska 

medier. Men vi anser att den debatten ensam är undersökningsvärd eftersom den prövar 

tidigare forskning om mediers befästande av identiteter från en ny synvinkel; nämligen den att 

journalisternas antirasistiska argumentation riskerar att bli kontraproduktiv. 
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4. Analys 

I den första delen av analysen visar vi exempel på hur motsatsparen ”rasist” och ”ickerasist” 

respektive ”mörkhyad” och ”ljushyad” konstrueras genom ordval, meningsuppbyggnad och 

logisk argumentation. Detta motsvarar den lingvistiska textanalysen i Faircloughs modell. 

Avslutningsvis ger vi exempel på hur formuleringar som berör ämnet sport är öppet 

nationalistiska och per definition tar avstånd från främmande kulturer. 

 

Den efterföljande analysen av textens samspel med en bredare samhällsstruktur baseras på 

Faircloughs och Nermans metoder. Dels tolkar vi hur debatten följer diskursordningar, dels 

hur skribentens arbetsrutiner påverkar konstruktionen av identiteter.  

 

4.1. Språkligt konstruerade identiteter och gemenskaper 

 

4.1.1 Debatten framställer motsatsförhållandet ”rasist” och ”ickerasist” 

I den undersökta debatten gestaltar skribenterna Bo Hansson och hans försvarare som gamla 

män som inte följer med i samhällets utveckling. Detta följer mönstret i Ylva Brunes teorier 

om att medier skriver om ”rasister” som ett ”dom”, som skiljer sig från ett ”vi”. För att 

samhället ska vara ickerasistiskt måste ”rasister” vara ointelligenta eller på andra sätt 

motsatsen till människor i samhället.  

 

Skribenterna använder ordet ”gammal” för att ge det en betydelse som är synonymt med 

dumhet. En antitetisk och annan möjlig betydelse av ordet, som exempelvis ”vishet”, anspelar 

ingen av dem på. Niklas Orrenius ger i Göteborgs-Tidningen, i krönikan ”Bo Hansson är inte 

ensam om sin rasism”, bilden av en hjälplös människa: 

   

Bo Hansson är 78 år. Jag ser en bild på nätet där han öppnar sin lägenhetsdörr för en reporter. Han 

ser gammal och skakad ut. Han förstår inte. Svarting är inget kränkande ord i hans värld.
89

 

 

För att ge fler exempel från den undersökta debatten tillskrivs Hansson attribut som ”farbror 

Hansson”
90

, att han är ”gammal och museal” och att han ”slutade tänka 1956”
91

. De 

pensionerade och aktiva sportjournalister som försvarat Hanssons ordval får attribut som 
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”gubbar”, ”gelikar”
92

, ”stofiler” och ”griniga gamla rasistgubbar”
93

. I ledaren ”Den som 

skriker PK först förlorar”, publicerad i Aftonbladet, argumenterar Fredrik Virtanen mot Arne 

Hegerfors försvar av Hansson och benämner honom som ”den uppburne sportjournalisten” 

som ”gapade PK om tiderna vi lever i”
94

.  

 

Samtidigt är Hansson och hans försvarares förflutna som sportjournalister en återkommande 

egenskap som flera av skribenterna tillskriver dem. Hansson kallas för ”fotbollsexpert”, 

”SVT-legendaren Bo Hansson”, en ”vördad yrkesman, prisbelönt för sitt språk”
95

, 

”legendariske Hansson”
96

, och han och hans försvarare har enligt en journalist ”imponerande 

karriärer bakom sig”
97

. 

 

Skribenterna anspelar på någon av egenskaperna; gubben eller legendaren Hansson, beroende 

på hur de använder honom i sin argumentation. I andra fall samspelar attributen för att 

gestalta hans samhällsposition. Niklas Orrenius tonar ner Hanssons samhälleliga inflytande 

och argumenterar för att debattens ska föras som en samhällsfråga istället för att personligt 

”brännmärka” Hansson: 

  
Bo Hansson är en pensionerad fotbollskommentator. Ingen makthavare. Visst kan man jaga 

honom, rasiststämpla honom. Jag är bara inte så säker på att det är så fruktbart.
98 

 

Sportjournalisten Jennifer Wegerup är den som, i ”Bosse Hansson har rätt till sina tankar” i 

Aftonbladet, tydligast delar upp Bo Hansson i två personligheter. Med argumentet att Hansson 

är ”en offentlig person som kan spelreglerna” underbygger hon tesen att hans uttalande ska 

”debatteras, bemötas, fördömas”. Hanssons förflutna yrkesverksamhet är i det här 

sammanhanget synonymt med ansvar, i jämförelse med hur Orrenius använder egenskapen 

förminskande i syntaxen. Samtidigt bygger Wegerups argument på det outtalade antagandet 

att offentliga personer har ett ansvar att inte uttrycka sig ”rasistiskt” som skiljer sig från andra 

människors. I efterföljande mening, när hon indirekt argumenterar för huvudtesen att Hansson 

har yttrandefrihet och ”rätt till sina tankar”, skriver hon att det är meningslöst att ”jaga 
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människan Bosse Hansson”. Med formuleringen och ordvalet ”människan”, som egentligen 

bara har betydelsen av en mänsklig varelse, anspelar Wegerup i det här fallet på att Hansson 

har litet samhällsinflytande.
99

 

 

Avståndstagandet från Hansson och hans före detta kollegor förmedlar en bild av 

diskriminering; eller ”rasism” – som är det ord som används av samtliga skribenter; som 

uteslutande individuell och inte strukturell/institutionell. Alltså följer debatten antirasistisk 

och kolonial diskursordning genom att förskjuta det ”rasistiska” problemet från samhället.  

 

Två kulturskribenter, Ragnar Strömberg
100

 och Ulrika Stahre
101

, hänvisar till en ”strukturell” 

form av ”rasism”. Men ingen av dem definierar begreppet; istället beskriver de det med 

exempel. Ordet ”rasism” används genomgående i debatten utan att skribenterna konkret 

analyserar deras egna eller andras avsedda mening med det. För att stödja detta kan vi ta upp 

exempel som Orrenius formulering: ”tyvärr finns det en hel del rasism i Sverige”
102

, eller att 

Stahre bedömer Hanssons ordval och försvar med orden: ”det handlar om rasism”
103

. 

Hanssons uttalanden beskrivs likaså med abstrakta adjektiv, inaktiva metaforer med tomma 

betydelser, genom formuleringar som att det är ”så dumt att man häpnar”
104

, ”äckligt illa”
105

, 

”unket, rasistiskt och nedsättande”, att ordvalet ”smakar lika illa som det låter”
106

, och som att 

han ”vräker ur sig rasistisk smörja”
107

.  

 

Sportjournalisten Marcus Leifby kritiserar i ”Sportfånarna har halkat efter”, publicerad i 

Sportbladet, sportjournalistiken för att undvika samhällsfrågor, och begränsar samtidigt själv 

”rasismen” i relation till idrotten när han diskuterar svensk läktarkultur.
108

 Även de skribenter 

som uttryckligen strävar efter att debattera ett samhällsproblem gestaltar det med exempel av 

individuell diskriminering. Niklas Orrenius jämför Bo Hanssons ordval med sådana från 

”rasistiska skrymslen”: 
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Svarting. 

     Det är ett ord man finner i internets allra mest rasistiska skrymslen, i geggiga Flashback-trådar 

som ”Vi som vågar säga nej till svartingar!” och ”svartingar är korkade”.
109

 

 

Orrenius konstruerar också en identitet – ”Ahmed” – som genom en ”rasists” påhittade 

handling ska illustrera den bristande logiken: 

 

Logiken påminner om rasister som vill sparka ut alla invandrare, men inte Ahmed som har 

pizzerian på hörnet, för han är schysst.
110

 

 

”Rasism” har genomgående en otroligt negativ klang. Samhället framträder i flera av 

åsiktstexterna följaktligen som ”rasisternas” motpol och den ickerasistiska miljö som enhetligt 

fördömer Hansson. ”Rasisterna” är i sin tur inte del av samhället. Både Sportbladets Robert 

Laul
111

 och Göteborgs-Postens Ragnar Strömberg
112

 använder den inaktiva metaforen 

”kritikstormen” för att beskriva hur samhället reagerar mot Hansson. Martin Schori, som i 

Aftonbladets ”Rasismen tar allt mindre plats på läktarna” argumenterar för att svenska 

fotbollssupportrar inte är ”rasistiska”, skriver att om Hansson hade ”stått på läktaren hade han 

säkerligen skällts ut”
113

. I Schoris formulering döljer det passiva verbet ”skällts (ut)” aktören 

och anspelar därmed på vilken fotbollssupporter i allmänheten som helst.  

 

Skribenterna blir själva del av det ickerasistiska samhället genom att vara överlägsna mot 

Hansson i sin ton. Marcus Leifby ger med passiva verb bilden av en sammanhängande, 

namnlös, entitet som inte tolererar Hanssons beteende: 

 

I veckan har tv-sportlegendaren Bo Hansson släpats ut och pryglats upp ordentligt offentligt efter sitt 

”svarting”-uttalande.
114

 

 

Fredrik Virtanen argumenterar indirekt för att han själv är ”ickerasist” genom att tillskriva sig 

egenskapen ”PK”, när han tidigare i texten beskriver ordet som att det har ”börjat betyda att 
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man är ickerasist”.
115

 Senare ironiserar han över Arne Hegerfors försvar av Hansson och 

särskiljer båda från samhället:   

 

Men grattis, Arne, du är inte PK. Det är alla vi andra, vi töntar som försöker följa samhällets 

moderna normer och som till skillnad från Bosse Hansson ber om ursäkt när vi klampar snett, för 

det gör vi ju ibland.
116

 

 

Samhällets normer är alltså en överenskommelse mellan människor som inkluderar Virtanen 

själv. Meningarna implicerar att ”samhällets moderna normer” är uteslutande ickerasistiska. 

Sportjournalisten Patrick Ekwall argumenterar i ”Våga ta ställning”, publicerad i Expressen, 

utifrån samma outtalade antagande när han skriver att vi inte kan ”lära” Hansson ”vad som är 

acceptabelt och inte”
117

.  

 

Flera av debattörerna diskuterar om Hansson ska be om ursäkt. Men de hänvisar inte till vilka 

människor han i så fall ska vända sig till. Snarare tycks det som om journalisterna hänvisar till 

att ursäkten ska riktas mot allmänheten, pressen eller skribenterna själva, alternativt grupper 

av människor som skribenterna anser vara diskriminerade. Ann-Charlotte Marteus bygger sin 

ledare ”Tyck så lagom synd om Bosse Hansson” i Expressen på att ”majoriteten ska 

respektera minoritetens frihet”, utan att definiera begreppen ”majoritet” eller ”minoritet”. 

Senare i texten kräver hon en ursäkt, men hon anger inte till vem: 

 

Sen behöver man inte kölhala pensionärer för att de slutade tänka 1956. Men man kan 

kräva att de ska be om ursäkt!
118

 

 

I flera av debattörernas argumentationsled antas det vara skillnad mellan att tänka specifika 

ord och att yttra dem, mellan att be om ursäkt och inte; där bara det senare i båda fallen skulle 

vara samhälleligt oacceptabelt. Logiken kan härledas till det skiftande ansvaret för det privata 

respektive offentliga som vi har redovisat i Jennifer Wegerups argumentation. Nedan följer 

tre exempel med liknande antaganden, hämtade i kronologisk ordning från Niklas Orrenius, 

Ulrika Stahres respektive Robert Lauls texter: 
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Fördomar finns hos oss alla, vill jag påstå. I min egen hjärna kämpar jag ofta mot frestelsen att 

göra slöa generaliseringar om människor.
119

 

 

Det hela handlar uppenbarligen inte om ordval eller ett tillfälligt hjärnsläpp. Det handlar om 

rasism.
120

 

 

Det är en sund reaktion i ett samhälle att folk blir upprörda, förbannade och besvikna över något 

som kan beskrivas som ett rent rasistiskt uttalande även om Bosse Hansson inte behöver vara rasist 

för det.  

     Alla kan göra fel och om Bosse insett det olämpliga i ordvalet, att världen har förändrats de 

senaste 50 åren, och förbehållslöst bett om ursäkt när han fick chansen hade det kanske inte funnits 

någon anledning att skriva den här krönikan.
121

 

 

Om vi närgående granskar det sista exemplet, citatet från Robert Lauls krönika ”Bosses 

journalistpolare är motbjudande – men den som gjort minst fel straffas hårdast” i Sportbladet, 

utgår hans argumentation från premissen att ”rasistiska” uttalanden inte ska behöva innebära 

att någon ska behöva bli kallad ”rasist”. Vem som ska bli kallad ”rasist” är med andra ord 

centralare i diskussionen än de som har känt sig diskriminerade. Var för sig vittnar de tre 

citaten om att skribenterna identifierar sig med Hanssons tankevärld (även om de tar avstånd 

från den) istället för de diskriminerades. En del av meningsuppbyggnaderna implicerar att det 

är naturligt att ”rasistiska” tankar uppstår, men ifrågasätter inte varför det i så fall skulle vara 

så. 

 

”Rasismen” avskiljs också från det svenska samhället genom att skribenter använder andra 

länder eller tider som motsatser. Erik Helmerson beskriver i en ledare i Dagens Nyheter, 

”Ursäkten riktades till vännerna”, uttalandena som ”ett eko av en annan tid” och Bo Hansson 

som ”en äldre man, uppvuxen i ett annat Sverige” när han hyllar den toleranta svenska 

läktarkulturen
122

. Helmerson jämför också Sverige i ett dikotomiskt förhållande till 

”rasistiska” ryska fotbollssupportrar:  

 

Den som följer svensk fotboll vet att öppen rasism på läktarna är en mer eller mindre försvunnen 

företeelse.  
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     (---) (…) det räckte med att se AIK spela borta mot CSKA Moskva nyligen för att förstå att 

rasismen lever kvar. AIK:s svarta spelare utsattes för trakasserier – apljud, nedvärderande sånger – 

i 90 minuter.
123

 

 

Martin Schori använder i ”Rasismen tar allt mindre plats på läktarna” i Aftonbladet samma 

grepp, fast i en jämförelse med det förflutna, för att beskriva det ickerasistiska Sverige: 

 

På 90-talet flödade rasismen på fotbollsläktarna. Assyriskas trupp möttes med ramsan ”Vet du vad 

din syster gör?” I dag är sådant i stort sett utraderat i Sverige.
124

 

 

Journalisternas problemställning hänvisar till ”rasismen” som en avskild del av det svenska 

samhället som varken skribenten eller läsarna har något ansvar för. Den enda som bidrar med 

en uttalad lösning för hur samhället kan hantera ”rasism” är Ann-Charlotte Marteus i det 

svårtolkade utdrag som följer: 

 

Vi är ofta artiga utan att hela vår själ ligger bakom. Artighet är civilisationens smörjemedel. Utan 

den skulle inga andra värden överleva. Artighet skapar ett klimat där respekt och tolerans kan 

frodas och där alla orkar andas. Men i ett klimat där glåpord och fördomar har fri lejd, kan de 

starka lätt och ledigt förtrycka de svaga.
125

 

 

Vad abstrakta adjektiv som ”artighet” och ”respekt” betyder är upp till läsaren att definiera. 

 

4.1.2 Debatten framställer motsatsförhållandet ”mörkhyad” och ”ljushyad” 

Trots avståndet skribenterna tar från Hansson och ”rasism” är det ändå han och hans 

försvarare som är huvudpersoner i debatten. Kwame Karikari, som ett av Hanssons uttalanden 

direkt riktades mot, eller andra människor som upplevde att de blev kränkta har anonyma 

roller i debatten. När människor omnämns som diskriminerade förutsätts de istället vara det 

genom sin grupptillhörighet, enligt Adam Cwejmans resonemang. Detta sker både när 

skribenter bemöter Hansson med en ironisk ton eller när de vill argumentera för hur 

styrkeförhållandet mellan tilltänkta grupper ser ut. Utdragen nedan; hämtade från texter 

skrivna av Robert Laul, Niklas Orrenius respektive Erik Helmerson; är exempel på sådana 

gestaltningar: 
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Bosse Hansson buntade samman AIK:s afrikanska och mörkhyade spelare i ett negativt 

sammanhang i matchen mot Gefle (…).
126

 

 

För Bo Hansson är spelare med mörk hudfärg på ett visst sätt. De är mindre av individer än spelare 

med ljust skinn. De är svartingar som man kan dra över en kam.  

     (---) Då säger jag: Gå ut på stan och fråga personer med mörk hudfärg om de gillar att bli 

kallade svartingar.
127

 

 

Hansson ber visserligen om ursäkt genom aftonbladet, men inte till AIK:s svarta spelare eller 

andra afrosvenskar – utan till Radiosportens redaktion.
128

  

 

Syntaxens uppbyggnad i exemplen ger ordval som ”afrikan”; en människa från Afrika, eller 

”afrosvensk”; en svensk medborgare med afrikansk bakgrund, betydelsen ”mörkhyad”. Att 

vara ”afrosvensk” framstår också som något annat än att vara ”svensk”. I exemplen antas 

samtidigt samtliga individer i tilltänkta grupper – ”AIK:s svarta spelare” och ”personer med 

mörk hudfärg” – att känna sig diskriminerade. Vi noterar också ett av de i debatten upprepade 

exemplen på hur skribenterna i motargumentationen mot Hansson brukar hans ordval, 

”svarting”, utan att skriva det med citattecken. 

 

Ulrika Stahre räknar upp namnen på spelare i AIK, men hon ger inte de berörda människorna 

en närmare identitet än att de är just diskriminerade, varifrån de kommer och att de är 

”svarta”: 

 

AIK:s svarta spelare sägs nämligen spela likadant. Det spelar alltså ingen roll om man kommer 

från Ghana (Kwame Karikare
129

), Solna (Martin Mutumba) eller Husby (Henok Goitom), för 

pigmenten präglar allt man gör på plan.
130

   

 

Den enda journalist som gestaltar handlingskraftiga roller för personer som offentligt sagt att 

de känner sig diskriminerade är Patrick Ekwall. Sportjournalisten citerar ett inlägg av AIK-

spelaren Martin Mutumba på det sociala nätverket Instagram och vädjar till de diskriminerade 

spelarna att förena sig i kampen mot ”rasismen” på läktarna.
131
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Som en motsats till Bo Hanssons ordval, ”svarting”, används begreppet ”vithet” i den 

undersökta debatten. ”Mörkhyad”, ”ljushyad”, ”svart” och ”vit” är inaktiva metaforer som 

används frekvent av skribenterna. Om begreppet ”svart” i debatten konnoterar en 

offeridentitet förutsätter tre journalister att ”vit” identitet istället innebär ansvar. Erik 

Helmerson argumenterar ironiskt mot Hansson när han skriver att de diskriminerade spelarna 

har gemensamt att de är ”importer (Hanssons ord)” och ”svarta”. För att karaktärisera 

människorna använder Helmerson alltså själv Hanssons ord. Ledaren avslutas sedan med de 

ironiska orden att Hansson ”ber sina vita kompisar på Sveriges Radio om ursäkt”.
132

 För att 

bemöta ”rasismen” anspelar skribenter alltså också på att hudfärg skapar identiteter, istället 

för att beskriva de inblandade som individer.  

 

Som vi redovisade i förra avsnittet delar Ann-Charlotte Marteus också in människor i grupper, 

som ”starka” och ”svaga”, i ”majoritet” och i ”minoritet”. Vilken grupp individer tillhör avgör 

hur mycket ”hänsyn” de måste visa. ”Vita”, i synnerhet ”vita heterosexuella män”, har störst 

ansvar eftersom de har mer ”makt i det offentliga rummet” än ”icke-vita”. I sin ledare tar hon 

upp ett hypotetiskt exempel med en ”vit manlig sportjournalist” som inte konfronterar 

Hansson, och fortsätter:  

 

Ett sånt handlande hade tydligt visat att vita svenskar är gulliga och föredragsamma med varandra 

och att vita, kända Bosses känslor är viktigare än alla icke-vita svenska mäns, kvinnors och barns 

känslor tillsammans.
133

 

 

Vad som får sägas av vem bedöms alltså i en graderande skala efter hudfärg, medan ”alla 

icke-vita” svenskar förutsätts vara diskriminerade av Hanssons uttalanden. 

 

4.1.3 Nationalistiska formuleringar om sport 

Av de elva åsiktstexterna är fyra skrivna av sportjournalister. En av dem skrev om 

yttrandefrihet för sin arbetsgivares kultursektion; Jennifer Wegerup för Aftonbladet. De tre 

texter som publicerats på sportsidor handlar tematiskt främst om sport. Patrick Ekwall skriver 

om läktarkultur; Robert Laul huvudsakligen om den sparkade sportkommentatorn Mats 

Strandberg; och Marcus Leifby om att sportjournalister inte vågar ta sig an samhällsproblem, 

utan att själv göra det. Samtliga tre texter berör visserligen ”rasism”, men Leifby och Ekwall 
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isolerar analysen av den till idrottens egna sammanhang. Kännetecknande för alla fyra 

sportjournalister är att de på något sätt sammanbinder uttalandet till idrotten.  

 

Vi ser i tre av debattens elva texter ett samband med journalister som berör ämnet sport – 

oavsett om de är sportjournalister eller inte – och delandet av en nationell gemenskap. 

Sportjournalisten Robert Laul ger alltså Hansson och hans försvarare attribut som ”stofiler” 

och ”griniga gamla rasistgubbar” i sin krönika. Han går senare vidare med att hylla den bara 

några år yngre Mats Strandberg som en ”legendarisk sportjournalist” och argumenterar för 

varför Strandberg inte borde ha fått sparken. Laul beskriver detaljerat kommentatorns 

förflutna referat om svenska idrottsframgångar och framhäver hur han har varit Radiosporten 

trogen med ”sin kära mikrofon”.
134

 

 

Kulturskribeten Martin Schori beskriver Hansson och hans försvarare som nationella 

personligheter, ”folkkära sportikoner”
135

. Det första av de två orden – ”folkkär” – är en 

inaktiv metafor som för samman nio miljoner människor i en gemenskap; inkluderat de som 

aldrig har sett en sportsändning.     

 

Som vi har redovisat skapar ledarskribenten Erik Helmerson och kulturskribenten Martin 

Schori i sina texter bilden av ickerasistisk svensk läktarkultur som motsats till en ”rasistisk” 

rysk respektive förfluten svensk läktarkultur. Vi har med exempel visat hur flera andra 

debattörer använder samhället som ”rasismens” motsats. Skillnaden är att Helmerson och 

Schori när de täcker sportsliga områden uttryckligen använder nationalistiska ordval i 

formuleringar som att ”den som följer svensk fotboll vet att öppen rasism på läktarna är en 

mer eller mindre försvunnen företeelse”
136

 respektive att ”rasismen” bland supportrar är ”i 

stort sett utraderat i Sverige” och på ”svenska läktare”
137

. Den frånvarande ”rasismen” är här 

en svensk bedrift; något som ”klubbar och supportrar (…) gemensamt lyckats trycka bort” 

enligt Helmerson. Skribenterna som tvärtom kritiserar läktarkulturen, sportjournalisterna 

Marcus Leifby
138

 och Patrick Ekwall
139

, använder däremot båda mer nationellt neutrala 

formuleringar när de hänvisar till en hypotetisk ”allsvensk arena”.  
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Vi finner inga nationalistiska formuleringar som inte behandlar ämnet sport. Tvärtom skriver 

Niklas Orrenius, som vi har refererat till, att det ”finns (…) en hel del rasism i Sverige”. I en 

jämförelse med amerikanska journalisters censureringssystem nedvärderar också Ann-

Charlotte Marteus Sverige med orden: ”i provinsiella gamla Sverige är det annorlunda”.
140

  

 

4.2  Debattens aktörer diskuterar ”rasism” utifrån antagandet att det är ett 

beskyllningsord 

Debattens språkliga antaganden reproducerar vi-och-dom-förhållanden; som ”rasister” och 

”ickerasister”, ”invandrare” och ”svenskar”, ”mörkhyade” och ”ljushyade”; utifrån en 

kolonial och antirasistisk diskursordning. Eftersom samtliga texter på skilda sätt tar avstånd 

från en odefinierad ”rasism” är diskursordningen i det fallet stabil, enligt Faircloughs 

definition. Bara två av journalisterna; en av dem Ulrika Stahre, diskuterar debattens 

huvudsakliga teman: 

 

Ska man bli upprörd över en före detta radio- och TV-profils åsikter? Som ytterligare ett exempel 

på en allt tydligare vardagsrasism: ja. Som ännu ett förtydligande av att diskussionen om rasism 

har förytligas
141

 till att handla om vad man ”får” eller ”inte får” säga: ja.
142

 

 

Ragnar Strömberg är den andre som, i ”Inte Bosses situation vi ska sätta oss in i” i Göteborgs-

Posten, kritiserar mediedebatten. Han är också den ende som med exempel hänvisar till det 

”rasistiska” begreppets mångsidighet: 

 

Men insikten att ord inte är oskyldiga utan konkreta uttryck för tankefigurer som kopplar hudfärg 

och etnisk tillhörighet till vissa kollektiva, genetiskt betingade egenskaper kastar också en slöja 

över de verkliga förhållandena, den verkliga, strukturella rasismen. 

     För parallellt med att ord som ”svarting” ur munnen på ett gammalt barn av sin tid blir medial 

skandal, har kraven på vad man måste säga och göra för att bli kallad rasist stegrat till en allt högre 

nivå.
143

 

 

Men varken Stahre eller Strömberg diskuterar i hur de själva använder ordet ”rasism”. 

Eftersom båda ironiserar över Hansson och beskriver honom som ”rasist”, samtidigt som de 
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inte ger handlande roller till uttalat diskriminerade individer, bidrar de till debattens 

övergripande innehåll. 

 

Krönikören och ledarskribenten fångar läsarens intresse genom att originellt skriva om 

aktuella ämnen. Två skribenter från samma tidning svarar generellt inte varandra. När den 

förste journalisten i varje tidning argumenterar för att Hansson är ”rasist” behöver tidningarna 

nya infallsvinklar till ämnet, om de inte lämnar det. För att referera till Nerman letar de efter 

nya verklighetsbilder. I de tidningar som skriver fler än ett inlägg i debatten, Aftonbladet och 

Expressen, använder skribenterna sina föregångares tes att Bo Hansson är ”rasist” i ett 

argumentationsled som underbygger teser som berör andra huvudteman än ”rasism”. Att 

Hansson är ”rasist” förvandlas alltså med tiden till ett antagande. I de två kvällstidningarnas 

sex senare publicerade texter handlar två om ”rasism” på fotbollsläktare; två om 

yttrandefrihet; en om sportjournalistikens bristande hantering av ”rasism”; och en om 

begreppet ”politisk korrekthet”. Den undersökta debatten, i vilken de första skribenterna 

diskuterar ”rasismens” plats i samhället, slutar med Fredrik Virtanens ord: ”I say it loud – I’m 

PK and I’m proud”
144

. I de sex texter som inte diskuterar om Hansson är ”rasist” används 

uppenbart färre ord för att beskriva bakgrundshistorien till Hanssons uttalande än i de fyra 

första. En av krönikörerna, Patrick Ekwall, inleder sin brödtext med följande meningar: 

 

Vi släpper Hansson, hans polare och osmakliga ursäkter, det har redan hunnit gå ett varv för 

mycket och låt oss hoppas att andra i den generationen åtminstone lärt sig förstå att det inte alltid 

fungerar att säga som man alltid har sagt.
145 

 

Läsaren förväntas alltså ha följt med i debatten, att veta vad som hänt och hur pressen och 

allmänheten bedömer, eller förväntas bedöma, Hansson. Historien är redan skriven. 

Antagandet delar tidningsdebattens övergripande struktur om att Hansson och ”hans polare” 

ska beskyllas, även om Ekwall senare i texten framgår som den ende skribent som ger uttalat 

diskriminerade människor roller som individer. 

 

Med argumentationsanalysens verktyg ser vi att skribenterna i de först publicerade texterna 

oftare argumenterar mot Bo Hansson och hans försvarares teser än för egna teser. Ordet 

”antirasism” nämns inte en enda gång i de elva texterna. Antirasistisk ideologi följer i det här 

fallet alltså sin ursprungliga form genom att i den undersökta debatten vända sin betydelse 
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mot ”rasism”. Journalisternas ordval och formuleringar tar dock, med undantag från 

Strömberg, inte hänsyn till ”rasismens” ideologiska och begreppsliga förändringar eller 

diskuterar hur den skapar betydelse i dag.   

 

Instabila diskursordningar skapas av journalisternas interna konkurrens med varandra. 

Debatten samspelar med en bredare samhällskontext som bland annat inkluderar sociala 

nätverk och andra mediala rapporteringar och åsikter. Niklas Orrenius och Ulrika Stahre 

hänvisar direkt till nätsidan Flashback i exempel som belyser svensk ”rasism”; liksom Patrick 

Ekwall till det sociala nätverket Instagram när han citerar Martin Mutumbas inlägg om Bo 

Hansson.  

 

Skribenternas inbördes konkurrens för att sätta ord på verkligheten visar sig när de ger samma 

termer skilda betydelser för att argumentera för sina åsikter. Journalisterna använder 

begreppen ”politisk korrekthet”, med förkortningen ”PK”, och ”rasism” för att med det ena 

definiera det andra. Förutom Fredrik Virtanen, som skriver en ledare huvudsakligen om det 

förra begreppet; refererar fyra andra journalister till det. Niklas Orrenius försvarar sig 

exempelvis mot hypotetiska, förväntade läsarreaktioner som anklagar honom för att vara en 

”PK-nisse”:  

 

Vi som rapporterar får ofta höra att vi överdriver. Även efter den här krönikan kommer jag att få 

såna mail. 

     Slappna av din jävla PK-nisse. Svarting är bara ett ord. Inget nedsättande. Som neger ungefär. 

     Då säger jag: Gå ut på stan och fråga personer med mörk hudfärg om de gillar att bli kallade 

svartingar. 

     Gör det.
146

 

 

Ragnar Strömberg skriver om uttrycket för att ironisera över en av de ”gamla kollegor” 

som försvarat Hansson: 

 

En av dem har dessutom uppmanat oss alla att sluta vara så jäkla ”politiskt korrekta” och i stället 

sätta oss in i Bosses situation.  

     Varför vi inte ska ställa oss i Henok Goitoms och Martin Mutumbas situation är oklart (…).
147
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Om Orrenius och Strömberg argumenterar mot användningen av ”politisk korrekthet” som ett 

beskyllningsord, lyfter Martin Schori fram ”PK” som en positiv egenskap. Fotbollssupportrar 

har enligt honom i debatten något som medierna saknar:  

 

Ordet ”pk-media” brukar klistras på elitistiska sportjournalister, men i det här fallet är det 

uppenbart att flera av sportjournalisterna ligger efter sina läsare.
148

 

 

Jennifer Wegerup ger istället ”politisk korrekthet” den negativa innebörd som Orrenius, 

Strömberg och Virtanen kritiserar för att beskriva hur det kan leda till orättvisa: 

 

Man behöver bara säga ”Tintin” för att förstå att en blandning av uppriktig välvilja men också 

allmänt utbredd rädsla för att kallas politiskt korrekta stundtals leder till moralpanik och häxjakt.
149

 

 

”Politisk korrekthet”, ett begrepp som inte finns i Nationalencyklopedins nätversion, når 

troligen journalisterna via ovetenskaplig kommunikation. Niklas Orrenius refererar 

exempelvis till mail; och både han och Virtanen hänvisar till en artikel som citerar Arne 

Hegerfors.  

 

I debatten kan ”politisk korrekt” alltså både betyda att man är ickerasist och att man felaktigt 

beskyller folk för att vara ”rasister”. Fredrik Virtanen försöker, för att gynna sin arbetsgivare 

Aftonbladets öppet socialdemokratiska sympatier, med antirasistiskt språk och värderingar 

argumentera för att bruket av begreppet som ”skällsord” används av ”rasister” och är ett 

direkt resultat av tidens regeringsstyre:  

 

De marginaliserade som i vanmakt skriker PK måste få tillgång till ett rättvisare samhälle. Det 

kommer att ske när partier som arbetar mot och inte för klasskillnader får makten.
150

 

 

Att olika intressen utnyttjar ”politisk korrekthets” skiftande betydelser för att definiera 

”rasism” är enligt Faircough tecken på en instabil diskursordning. Med andra ord handlar 

diskussionen, den verklighet som det råder strid om, om vem som ska kallas ”rasist” och inte. 

Diskriminerade människors åsikter är däremot stagnerade i en offeridentitet, liksom 

beskyllningen av Hansson som ensam ”rasist” inte utmanas.  
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Den stabila antirasistiska och koloniala diskursordningen; antagandet att ”rasism” är 

uteslutande individuell, är märkbar när Jennifer Wegerup väljer att försvara Hanssons 

rättigheter:  

 

Jag försvarar alltså inte på något sätt Bosse Hanssons uttalanden, om flera AIK-spelare, när han 

inte visste att hans ord gick ut på Radiosportens webb. 

     Med all respekt för de som känt sig kränkta av Hansson måste jag samtidigt ändå till viss del ge 

tv-sportprofilen Göran Zachrisson rätt, det finns något hysteriskt över reaktionerna.  

     (---) 

     Förstå mig rätt. Bosse Hanssons uttalanden ska debatteras, bemötas, fördömas. Han är 

dessutom en offentlig person som kan spelreglerna.
151

 

 

Att Wegerup i de utvalda styckena, i jämförelse med andra skribenter och hennes egen senare 

argumentation som berör yttrandefrihet, svagt förbinder sig med sina påståenden är ett tecken 

på att avpersonifieringen och erkännandet av ”rasism” är ett tabu-belagt område. Skribentens 

försiktiga språk visar sig i formuleringar som ”jag försvarar inte på något sätt”, ”måste jag”, 

”till viss del” och ”förstå mig rätt”, och i ingressen förtydligar Wegerup åsikten att Hanssons 

uttalande är ”rasistiskt, unket och nedsättande”.    

 

Att följden av Wegerups krönika om yttrandefrihet blir den enda direkta, interna repliken i 

den undersökta debatten är enligt Faircloughs metod ytterligare en indikation på att intressena 

i diskursordningen reagerar när någon försvarar Hanssons rättigheter. Ann-Charlotte Marteus 

skriver följande i sin ledare: 

 

Wegerup slår fast att det är rasistiskt att säga ”svarting”. Men sen förklarar hon att Göran 

Zachrisson har rätt i att reaktionerna på Bo Hanssons uttalanden blev ”hysteriska”.  

     Det är alltså hysteriskt att uppmärksamma rasistiska uttalanden?
152

 

 

Debattens utveckling stöder i slutändan ordagrant Marcus Priftis teorier om att antirasistiska 

debatter i slutändan övergår i att handla om yttrandefrihet, censur och ”politisk korrekthet”. 

Fyra av undersökningens fem representerade tidningar diskuterar i sina tidigaste publicerade 

texter om Bo Hanssons uttalande är ”rasistiskt”. Undantaget är Expressen, som dock äger 

Göteborgs-Tidningen där Niklas Orrenius diskuterar frågan om Hansson som ”rasist” innan 
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Ann-Charlotte Marteus publicerar sin ledare om censur i Expressen. Utifrån antagandet att 

”rasism” är ett beskyllningsord styr alltså arbetsrutinerna den senare debattens gång. 

 

Krönikan och ledaren fungerar som genrer som motpoler till den (uttalat) objektiva 

nyhetsrapporteringen. Åsikterna ska väcka intresse hos läsaren. Om vi hänvisar till 

”Textfabriken” erbjuder skribenter schablonbilder för läsaren att dela, som att ”rasismen” 

utövas av individer, att Hansson är en dum gammal gubbe och att de diskriminerade är offer. 

Enligt teorier om strukturell/institutionell diskriminering utgör detta en begriplig värld för 

majoriteten av läsarna. Åsiktsskribenterna hämtar sina verklighetsbilder om händelsen från 

den aktuella nyhetsrapporteringen, som enligt Nermans metaforiska teaterjämförelse i sin tur 

fokuserar på historier som kräver roller och inte namnlösa fenomen som 

strukturell/institutionell diskriminering. Flera skribenter försöker förvisso föra debatten från 

Hansson för att diskutera ”rasismens” roll i samhället. Men de lyckas inte utmana den 

dominerande förnekelsen av kolonialism av de olika anledningar som vi har redovisat. En 

definierar inte begreppen; en annan diskuterar även samhället i termer av individuell 

diskriminering; en tredje konstruerar paradoxalt nog själv identiteter efter hudfärg; och en 

fjärde lämnar huvudämnet.  

 

Samtliga skribenter anspelar på något sätt på de konstruerade schablonbilderna. Vi har 

tidigare citerat hur en skribent refererar till ”en bild på nätet”, där han väljer att tolka Hansson 

som ”gammal och skakad”. Därmed låter han andra journalisters tolkningar – ett enda 

fotografi – grunda hans egna. För att referera till Ylva Brunes teori handlar schablonbilderna 

inte om att åsiktsskribenterna ljuger. Bo Hanssons uttalanden är enligt Masoud Kamalis 

definition individuellt diskriminerande och enligt de flesta definitioner av ”rasism” också 

”rasistiskt”. Men när elva åsiktsskribenter producerar liknande verklighetsbilder utan att 

någon diskuterar varför, ljuger de tillsammans om den ensamme ”rasisten”.  
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5. Slutsatser och diskussion 

I det här kapitlet sammanfattar vi våra slutsatser och diskuterar resultatens relevans för det 

journalistiska ämnet. Vi föreslår också hur andra forskare kan använda våra studier för att 

utvidga forskningsfältet.  

 

5.1 Sammanfattande diskussion 

Vår slutsats är att antagandet att ”rasister” är exkluderade från samhället dominerar debatten 

och följer diskriminerande samhällsstrukturer. Vi härleder detta från en kvalitativ textanalys 

som visar hur skribenterna genom argumentation, ordval och meningsuppbyggnad konstruerar 

motsatserna ”rasister” och ”ickerasister”. Bo Hansson gestaltas i flera sammanhang som en 

dum gubbe som fördöms av det enhetligt ickerasistiska samhället. Begreppet ”rasism” 

används av samtliga elva journalister men definieras inte av någon. Bara i två textstycken, 

skrivna av samma skribent, diskuteras begreppet utifrån sin mångsidighet. Annars har det i 

regel betydelsen av ett beskyllningsord. Fem av journalisterna använder exempelvis 

begreppen ”rasism” och ”politisk korrekthet” för att låta det ena definiera det andra.  

 

Arbetsrutiner styr debattens riktning utifrån antagandet att det är vem som är ”rasist” som ska 

diskuteras. Sex av de senare publicerade åsiktstexterna berör andra huvudteman än det 

ursprungliga om ”rasismens” plats i samhället; som läktarrasism, yttrandefrihet, censur och 

politisk korrekthet. I en av den undersökta debattens elva texter har uttalat diskriminerade 

människor roller som individer. I andra krönikor och ledare förutsätts människor vara 

diskriminerade på grund av deras etniska tillhörighet.   

 

Skribenterna tilldelar varken läsare eller sig själva ansvarsfulla roller i samhället. Den 

antirasistiska argumentationen i texterna är underordnad sin motsats; de språkliga mönster 

som följt kolonialismens historia och som formas av och formar en diskriminerande 

förnekelse. Att ”rasismen” framställs som individuell, och samhället som ickerasistiskt, kan 

sannerligen ifrågasättas med tanke på det faktum att ett självbenämnt ”invandrarkritiskt” parti 

har plats i riksdagen när debatten äger rum.   
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Våra resultat grundas enbart på hur vi använde den teoretiska utgångspunkten och metoden i 

samspel med varandra och analysen av texterna. I vår egen beskrivning av ”verkligheten” 

använder vi också diskurser som utesluter andra versioner av hur den skulle kunna se ut. 

 

Vi har valt att återge namnen på journalisterna i den löpande texten, dels för att underlätta för 

läsaren, dels för att texterna ändå är tillgängliga på nätet. Men vi vill vi vara ytterst noggranna 

med att framhäva att vårt syfte och uppsatsen röda tråd har varit att analysera och diskutera 

strukturell/institutionell diskriminering, och alltså inte att bedöma eller kategorisera enskilda 

journalisters intentioner.  

 

Diskurser är kollektiva meningsskapanden, inte individuella. De är enligt Faircloughs och 

Nermans teorier samhällsgrundade och färdiga för journalister att översätta och använda för 

att beskriva ”verkligheten”. I dag lär många bedöma Bo Hansson som gammal och dum, dels 

för att medier framställde honom så, dels för att samhället genom medier framställde honom 

så. Men vad betyder ordet ”gammal”? Vad innebär ordet ”dum”? Är ”gammal” och ”dum” 

nödvändigtvis relaterade? Människor inom en kultur skapar ständigt ny mening genom 

kommunikation. Med tanke på journalistikens breda publik bör yrkesutövarna sträva efter att 

använda begrepp och argument med hänsyn till deras historiska betydelseförändringar. För 

åsiktsskribenter är ansvaret än större än för deras kollegor. Krönikörer och ledarskribenters 

subjektiva utrymme ger dem möjlighet att utmana samhälleliga antaganden. Samtidigt löper 

de också högre risk att vara självmotsägande. Debattörernas till synes originella åsikter 

anpassar sig i den undersökta debatten till samhällets strukturer. Samhälleliga antaganden 

uttrycks som sanningar istället för att ifrågasättas utifrån deras verkningar. Som en av 

journalisterna skrev om Bo Hansson; fungerar det inte alltid ”att säga som man alltid har 

sagt”. Åsiktsjournalister kan med fördel vidga sina åsikter utanför rätt och fel; till varför rätt 

är rätt, fel är fel och ”rasister” är ”rasister”, eller ”politiskt korrekta”. 

 

5.2 Förslag till vidare forskning 

Eftersom våra kompletteringar till den diskursiva och sociokulturella praktikens samspel i 

Faircloughs analysmodell är godtyckliga hade det varit intressant att om någon analyserade 

det utifrån andra teoretiker eller metoder. Debattörernas produktionsvillkor kan undersökas 
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genom kvalitativa samtalsintervjuer. Skrev journalisterna i debatten texterna på egna initiativ? 

Hur lång tid hade de från det att arbetet började till deadline? Med exempelvis Pierre 

Bourdieus teorier om kulturellt kapital kan debattörernas roller och auktoriteter analyseras i 

en hierarki (inom och utanför journalistiken) som bygger på vilka arbetsgivare de har, samt 

deras utbildning och status. Inom diskurser och diskursordningar har människor enligt 

diskursteorin också subjektspositioner som kan undersökas. 

 

Men det skulle framförallt vara intressant om framtida forskare kompletterade våra studier 

genom att analysera andra antirasistiska debatter i medierna och jämföra resultaten med våra. 
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Bilaga – Preciserade analysredskap 

 

1. Lingvistisk textanalys 

 

Makrostrukturen  

     • Vilka teman/ämnen/kategorier prioriteras? 

 

Mikrostrukturen  

     •Vilka ord väljs på bekostnad av andra i beskrivningen av nyckelpersoner som Kwame 

Karikari, Bo Hansson, Bo Hanssons uttryck och ”rasism” som fenomen?  

     • Hur kan de ordvalen tolkas i förhållande till makrostrukturen? 

     • Hur konstrueras identiteter genom språk? Framställs motsatspar som ”mörkhyad” och 

”ljushyad” eller ”rasist” och ”antirasist” genom ordval? 

 

Modalitet 

     • Hur förbinder sig skribenten till påståenden? 

 

Transivitet och nominalisering 

     • Hur förbinds – eller inte förbinds – händelser och processer med subjekt och objekt? 

 

2. Semilogisk analys 

 

Metonymier 

     • Överförs innebörd genom att en teckensammansättning tar en närbesläktad 

teckensammansättnings plats?  

 

Metaforer  

     • Används aktiva och/eller inaktiva metaforer? 

 

Denotation och konnotation 

     • Uppstår skillnader mellan nyckelords definition och abstrakta betydelser?  

 

3. Argumentationsanalys 
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Pro et contra-analys 

     • Vilka normativa, preskriptiva och faktuella teser kan identifieras? 

     • Vilka argument försvagar och förstärker tesen att Bo Hanssons uttryck är rasistiskt? 

     • Hur identifieras problemet, vilka lösningar föreslås, och med vilka argument? 

Vem/vilka/vad påstås bära ansvaret? 

     • Vad baseras premisserna på för antaganden? 

 

4. Diskursiv praktik 

 

Diskursordningars stabilitet eller upplösning 

     • Uppstår definitionsstrider kring ord, eller betydelsestrider för fenomen, i debatten? 

     • Utgår debatten från diskursordningar? Hur? 

     • Blandas diskurser på ett kreativt eller traditionellt sätt?  

     • Varför väljs de specifika sätten att representera verkligheten av alla tänkbara? Är det 

medvetna val? 

 

Intertextualitet  

     • På vilka sätt – uttalat eller outtalat – bygger texterna på tidigare?  

 

Angränsande diskurser 

     • Hur används kolonial och ordning i texterna? Hur fördelas och regleras de? 

     • Hur förhåller sig texterna till den sportjournalistiska diskuren? Reproducerar innehållen 

en nationalistisk diskurs? 

 

5. Nermans modell 

 

”Textfabriken” 

     • Hur kan vi tolka den lingvistiska textanalysens resultat utifrån Nermans modell? 

 

Föreställningar om världen 

     • Utgår skribenten från schablonbilder om världen? Vad förväntas läsaren förstå på 

förhand? 
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     • Hur placerar sig skribenten i förhållande till Bo respektive dem som uttalandet riktades 

mot?  På avstånd eller genom identifikation? 

     • Bjuder skribenten in till gemenskap? Vilka aktörer inkluderas i den eventuellt av 

skribenten delade gemenskapen? 

     • Vad har skribenten för attityd till sin egen roll? Sluten eller öppen? 

 

Teaterföreställningen/produktionsförhållanden 

     • Målas aktörer upp som individer, anonyma eller en grupp? Vem/vilka ges huvudroll 

respektive biroll? 

     • Vad håller samman historien och för den framåt? Hur tas läsaren från scen till scen? 

     • Ställer skribenten upp kontraster som gott och ont, hjälte och skurk? 

 

7. Texterna som diskursiv och sociokulturell praktik 

 

Journalister i samhället 

     • Hur formas sociala identiteter och epistemologiska antaganden i samspel med den 

diskursiva praktiken?             

     • Reproducerar de journalistiska texterna tillsammans antirasistisk och kolonial 

diskursordning eller ifrågasätter de den för att bidra till förändring? 

      

 

 


