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Abstract 

In the year of 2012, a police project called “REVA” was established in Sweden. The goal was 

to increase efficiency in deporting undocumented migrants from Sweden. Two articles 

relating to the project were published in Swedish newspaper Dagens Nyheter. One was an 

open letter to Attorney General Beatrice Ask, written by the famous author Jonas Hassen 

Khemiri. The other one was a response to Khemiri’s letter, written by Secretary of state and 

drama director Jasenko Selimovic.  

The objective of this essay is to perform a rhetorical analysis of these two articles in order 

to examine how they are constructed to achieve their persuasive goals. Mainly, I am interested 

in exploring if Selimovic’s persuasive strategies can be regarded as direct counter-strategies 

to those of Khemiri. I am also interested in exploring to what extent Selimovic’s strategies 

deal with the specific problems he faces: countering an effective text with a demonstrable 

rhetorical power, authored by a writer with a contextually strong ethos - and doing so without 

harming his own ethos.  

Through using a theory of argumentation as well as a specially designed theoretical model 

for persuasive strategies “in both directions”, the analysis shows that Selimovic’s main 

approach was to directly confront the persuasive strategies used by Khemiri in order to make 

the latter appear too closely focused on subjective emotional experiences and blind to a wider 

perspective. Theoretically, this approach could be expected to work well in deconstructing an 

uneven ethos position, but due to Selimovic’s overly confrontational argumentation style, it 

rather had the opposite effect, making Selimovic appear too skeptical, critical and unwilling to 

stay on topic.  

 

Key words: Ethos, strategy, counter-strategy, persuasion, racism, construction and 

deconstruction 
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1. Inledning 

År 2012 inleddes i Sverige ett polisprojekt vid namn REVA, "Rättssäkert och effektivt 

verkställighetsarbete". Syftet var att effektivisera utvisningen av papperslösa. Som en reaktion 

på projektet (och ett uttalande i samband med det av justitieminister Beatrice Ask) skrev 

författaren Jonas Hassen Khemiri en artikel som publicerades i Dagens Nyheter den 13 mars 

2013.  Den hade rubriken Bästa Beatrice Ask och var formulerad som ett öppet brev till 

justitieministern. Artikeln speglar författarens oro och kritik med anledning av ett uttalande 

som justitieministern gjorde i Sveriges Radio i samband med polisens jakt på papperslösa i 

Stockholms tunnelbana. Khemiri ger en inlevelsefull och känsloframkallande bild av sina 

egna erfarenheter av att utsättas för misstro som en person med ett ”osvenskt” namn och 

utseende. Artikeln fick en mycket stor spridning. Runt en halv miljon människor läste den på 

Internet, vilket ska ha gjort den till den genom tiderna mest lästa svenska kulturartikeln, och 

den sågs rentav som underlag för en nystart för en antirasistisk rördelse i Sverige
1
.  

Som svar på denna artikel publicerade Dagens Nyheter någon vecka senare ytterligare ett 

inlägg i samma fråga. Det kom från Jasenko Selimovic, konstnärlig teaterledare, regissör, 

folkpartistisk politiker och statssekreterare hos integrationsminister Erik Ullenhag. Selimovics 

artikel vänder sig mot Khemiris sätt att betrakta frågan. Istället talar den för att Sverige är ett 

av de mest invandringsvänliga länderna i västvärlden. Denna artikel blev i sin tur mindre väl 

mottagen. Bland annat gav den upphov till flera efterföljande kritiska inlägg i DN och andra 

tidningar samt ett stort antal hatfulla kommentarer på Internet
2
.  

Båda artiklarna ingår i en specifik artikelserie på Dagens Nyheters kultursidor, som 

redaktionen döpte till Jakten på papperslösa. Denna artikelserie publicerar inlägg i 

åsiktsutbytet om REVA-projektet. Som inlägg i detta åsiktsutbyte bedömer jag att artiklarna 

kan benämnas som delvis debatterande, eftersom båda kan anses ta klar ställning i frågan och 

har en respektive agenda. Dock måste även tas i hänsyn deras litterära uttryck samt det faktum 

att de publiceras just på DN:s kultursidor. Detta gör att jag väljer att klassificera artiklarna 

som debatterande kulturartiklar.  

                                                 

1
 Se exempelvis artikel av Andreas Nordström i DN den 15 mars 2013, ”Khemiris text kan bli nystart för 

antirasism”: http://www.dn.se/kultur-noje/khemiris-text-kan-bli-nystart-for-antirasism/ [2013-06-14] 
2
 Se exempelvis artikel av Rakel Chukri i Sydsvenskan den 27 mars 2013, ” Världsfrånvänd statssekreterare”: 

http://www.sydsvenskan.se/kultur--nojen/rakel-chukri/varldsfranvand-statssekreterare/ [2013-06-14], eller 

artikel av Åsa Linderborg i Aftonbladet den 27 mars 2013, ” Vissa går det bra för”: 

http://www.aftonbladet.se/kultur/article16496916.ab [2013-06-14]. 

http://www.dn.se/kultur-noje/khemiris-text-kan-bli-nystart-for-antirasism/
http://www.sydsvenskan.se/kultur--nojen/rakel-chukri/varldsfranvand-statssekreterare/
http://www.aftonbladet.se/kultur/article16496916.ab
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DN:s kultursidor är vid sidan av dess debattsidor en allmänt väl ansedd scen för offentliga 

åsiktsutbyten med stor genomslagskraft. Procedurreglerna för inläggen fastställs och 

upprätthålls av DN:s redaktion, vilket innebär en sållning av ståndpunkter, argument och 

deltagare. Dagens Nyheters papperstidning läses av 793 100 personer mellan 15 och 79 år och 

DN.se har cirka 1,5 miljoner unika webbläsare varje vecka (Peter Wolodarski 2013). Detta 

innebär givetvis en mycket stor spridning av artiklar som förekommer i tidningen.  

I ett större perspektiv ingår artiklarna i den mer allmänna debatten om rasism, liksom i den 

större debatten om invandrings- och flyktingpolitik i Sverige. Dessa ämnen har alltid varit 

aktuella i Sveriges moderna historia, men aktualiteten kan sägas ha fått ett särskilt uppsving 

under de senaste åren. Då framför allt i samband med den omfattande kritiken av barnböcker 

och barnprogram som ansetts visa rasistiska tendenser. Där kan nämnas exempelvis tidningen 

Tintin, barnboken Lilla Hjärtat och censuren i Disneys klassiska jul-program Kalle Anka och 

hans vänner. Denna aktuella rasismdebatt, och också Khemiris artikel som ett inlägg i den, 

har nämnts och diskuterats av många andra skribenter och debattörer. Bland annat analyseras 

den i en artikel av Alejandro Leiva Wenger (Wenger 2013). Wenger gör i artikeln en 

jämförelse mellan Khemiris text och en annan artikel på samma tema, skriven av författaren 

Johannes Anyuru (Anyuru 2012). Genom artikeln erbjuder Wenger en sammanfattande 

kontextualisering av ämnets samhälleliga situation. Han beskriver framförallt fenomenet att 

”debatter som de senaste åren visat att upplevelser av rasism i princip alltid kan räkna med att 

bli förringade och hånade av etablerade kulturskribenter” (Wenger 2013), vilket verkligen 

lyfter intresset för en analys av på vilket sätt Khemiris text blivit så omåttligt populär. 

Ansatsen med Wengers artikel är också just detta, att få en förståelse för att varför Khemiris 

artikel blev så pass omtyckt. 

I detta större perspektiv kan vi även se att debatten är extremt känsloladdad med starka 

politiska ideologiska motsättningar och en komplicerad historia. Det medför risker för både 

feltramp och ansiktsförlust, särskilt som det finns ett omfattande krav på politisk korrekthet. I 

detta fall kan möjligen det främsta riskområdet vara etiska fallgropar i debatten, exempelvis i 

frågor som behandlar människors lika värde eller fria vilja.  

För att bättre förstå Khemiris och Selimovics artiklar är det även intressant att reflektera 

över de retoriska situationer de båda befinner sig i. Förutom den mer övergripande 

samhälleliga kontexten som här beskrivits finns det även mer närliggande förutsättningar och 

villkor för artiklarnas framgång. Här tar jag hjälp av den klassiska definition av en retorisk 

situation som framförts av Lloyd Bitzer (Bitzer 1968), där exigence (påträngande problem), 
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audience (publik) och constraints (begränsande omständigheter) är situationens olika 

beståndsdelar. 

Khemiris artikel visar på ett övergripande politiskt motiv, då det är justitieministern som 

direkt tilltalas och det politiskt framkallade polisprojektet REVA som kritiseras. Dock är 

själva det påträngande problemet något mer närliggande, nämligen det som går att utläsa ur 

kritiken mot justitieministerns uttalande: att hon inte anser att personliga upplevelser räknas 

som bidrag till den helhetsbild som visar att Sverige genomsyras av rasistiska strukturer. 

Detta problem vill Khemiri avhjälpa genom att tala för motsatsen, med hjälp av sina egna 

personliga upplevelser. Selimovics påträngande problem är riktat mot Khemiri, och baseras på 

ståndpunkten att denne gör tendensiösa verklighetsbeskrivningar och därigenom drar felaktiga 

slutsatser. Selimovic vill avhjälpa detta problem genom att tala för en alternativ 

verklighetsbeskrivning. 

Båda artiklarna kan sägas ha dubbla publiker, den direkt tilltalade (Beatrice Ask i den 

första och Jonas Hassen Khemiri i den andra) och det svenska folket eller rättare sagt den del 

av det som läser DN:s kultursidor (vilket förstås är en kraftig inskränkning, även om 

innehållet också får spridning genom att citeras av andra tidningar och på Internet). Därför 

krävs en anpassning av både språk och innehåll till båda dessa mottagarkategorier men 

givetvis i första hand till den publik som författarna egentligen söker nå och påverka, alltså 

den breda läsekretsen. 

Situationens begränsande omständigheter är givetvis en rad saker, däribland yttre ram för 

inlägget (DN), tidpunkt då artikeln publiceras samt de samhälleliga och politiska skeenden 

som tar plats just då. För artiklarnas verkan spelar dock författarens ethos en särskilt stor roll, 

både det ethos som de går in i diskussionen med och det ethos som de förvärvar (eller 

fördärvar) genom sina inlägg (Kjeldsen 2008, s. 123-157). Vad som avgör 

ingångsauktoriteten för artiklarna, det primära ethos, är i detta fall förstås en rad faktorer, 

bland annat yrkesposition, politisk inriktning, tidigare inlägg i debatten, personliga 

erfarenheter kring rasism och diskriminering, etniskt ursprung, position som invandrare eller 

landsflyktig och liknande.  

I ett retoriskt perspektiv är det intressant att notera att just Selimovics retoriska situation 

innebär två stora problem som artikeln måste bemöta. Att dessa problem har varit svåra att 

hantera på ett bra sätt kan kanske vara en anledning till att artikeln fick ett mindre gott 

mottagande. Det första problemet är att han ska angripa Khemiris text, som har en mycket 

stark övertalningseffekt genom att skickligt utnyttja kraftfulla retoriska grepp. Det andra 
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problemet är att han i sitt motinlägg tvingas tala emot Khemiri själv, som är en mycket 

folkkär och populär författare och alltså har ett starkt ethos, inte minst bland de personer som 

läser DN:s kultursidor. Att kritisera en starkt antirasistisk text skriven av en mycket ethosstark 

motpart medför uppenbara risker för författarens eget ethos. Dessa två problem placerar 

Selimovic i en brydsam retorisk situation. Jag vill därför analysera hur Selimovic i sin artikel 

väljer att hantera den. Närmare bestämt handlar det om att urskilja hans persuasiva strategier. 
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2. Syfte och frågeställning 

Utifrån det retoriska problem som jag beskrivit i inledningen vill jag formulera följande syfte 

och forskningsfrågor. 

2.1. Specifikt syfte 

Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka vilka persuasiva strategier Selimovic använder sig 

av i sin artikel för att hantera de två problem som han står inför, alltså för att bemöta en 

effektfull text med en påvisbar övertygelsekraft och för att ifrågasätta trovärdigheten hos en 

författare med ett i sammanhanget starkt ethos - och göra det utan att skada sitt eget ethos. 

Särskilt intresserar jag mig då för hur hans egna strategier förhåller sig till motpartens och om 

de kan ses som direkta motstrategier. Avsikten är att sedan mer fritt kunna resonera kring 

strategierna kritiskt, både med hänsyn till deras möjliga verkan på läsarna och med hänsyn till 

deras lämplighet för att utreda frågan. Här intresserar jag mig särskilt för förutsättningarna att 

upprätthålla ett offentligt diskursrum som gynnar en ”demokratisk deliberation”. 

2.2. Forskningsfrågor 

För att nå mitt syfte vill jag försöka svara på följande tre frågor:  

 Vilka persuasiva strategier använder Khemiri och Selimovic i sina respektive texter? 

 I vilken mån kan Selimovics persuasiva strategier ses som direkta motstrategier till 

Khemiris persuasiva strategier? 

 Hur kan Selimovics persuasiva strategier tänkas påverka ethosrelationen mellan 

parterna? 

2.3. Allmänt syfte 

Ett vidare syfte med min undersökning är att söka vinna lärdomar av ett mer allmänt intresse 

om hur man kritiserar en person med starkt ethos och hur man dekonstruerar en motparts 

persuasiva strategier i en offentlig debatt. 
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3. Forskningsläge och teoribildning 

I detta avsnitt redogör jag för uppsatsens teoretiska utgångspunkter liksom för forskning med 

relevans för dess ämne. Först ger jag en kortfattad översikt över vad som tidigare skrivits om 

besläktade frågor. Därefter presenterar jag en teori om olika argumentationssätt och de två 

analysmodeller som ligger till grund för min undersökning. 

3.1. Tidigare forskning 

Jag har orienterat mig bland den forskning som rör sig inom samma områden som uppsatsen 

och som försöker svara på liknande frågor. Mest har jag då fokuserat på retorisk forskning 

som rör retorikens plats i den offentliga debatten samt ethosbegreppets innebörd för 

demokratiska överläggningar. Med insikten om att det finns enorma mängder forskning som 

är intressant att uppmärksamma och relevant att nämna, väljer jag att tydligt avgränsa vad 

som presenteras här. Detta val baseras främst på att uppsatsens tillåtna omfång är begränsat 

enligt instruktioner, det finns helt enkelt inte plats att berätta om allt. 

Här väljer jag då att redogöra för ett antal artiklar som behandlar direkt närliggande ämnen 

och som  framförallt skildrar den problematik som uppstår i ett försök att bedöma retorik i 

offentliga åsiktsutbyten. Jag presenterar även en historisk tillbakablick som kan utgöra en 

grund för en intressant jämförelse.  

År 2011 gav Retorikförlaget ut tidskriften Rhetorica Scandinavica nummer 59 med temat 

Retorik och offentlighet. I numret publicerades bland annat en artikel skriven av den 

amerikanska stadsvetaren Simone Chambers, med titeln Har den deliberativa demokratin 

övergett massdemokratin? (Chambers 2009, s. 19-30). I artikeln gör Chambers ett nedslag i 

problematiken kring retorikens roll i demokratisk offentlighet. Hon för i sin artikel en 

diskussion kring Platons kritik mot retoriken, särskilt i dialogen Gorgias. Hon kallar den 

retorik som Platon kritiserar för ”röstfiskande” (en retorik som inte vill överlägga utan bara 

samla väljare), och ser den som ett allvarligt hot mot den moderna massdemokratin. Men hon 

erkänner samtidigt att retoriken även kan användas som ett medel för att fatta kloka beslut 

genom att väga olika åsikter mot varandra. I det fallet talar hon om en ”deliberativ” retorik. 

Utifrån dessa två perspektiv diskuterar Chambers sedan vilka förutsättningar som krävs för 

att göra retoriken mer deliberativ än röstfiskande inom massoffentligheten. Med fokus på en 

rad viktiga punkter söker hon skapa en normativ teori om deliberativ retorik. Den punkt som 

jag finner mest intressant i förhållande till min undersökning är den första, nämligen vilken 

roll begreppet ethos spelar. I sin artikel illustrerar Chambers vikten av ethosreflektioner i den 
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offentliga debatten - deltagarnas karaktärer har betydelse! Men samtidigt uppmärksammar 

hon risken för tendentiös användning av karaktärsfrågan i en röstfiskande retorik. Intressant ur 

min synpunkt är vidare den koppling som Chambers gör mellan manipulativ retorik och 

demagogi. Medan den språkliga utformningen är sekundär i röstfiskandet så har den en desto 

mer framträdande plats för demagogen, som vanligen anklagas för tendentiös fokusering och 

användning av starkt emotionella och irrationella övertalningsmedel (Chambers 2009, s. 24). 

Detta berör temat för min uppsats, då en undersökning av persuasiva strategier rimligtvis även 

bör ta upp dessa kraftfulla retoriska grepp. 

I samma nummer av tidsskriften finns även tre tematiskt samhöriga artiklar kring den 

danska prostitutionsdebatten. Den gemensamma titeln är Offentlig debat: norm og praksis - 

med den danske prostitutionsdebat som eksempel. Författarna är Merete Onsberg, Christian 

Kock och Charlotte Jørgensen. Dessa artiklar visar hur den offentliga deliberationen är 

beroende av retoriska normer för att fungera som ett sätt att mångperspektiviskt klargöra en 

komplicerad fråga och för att inte bli endast manipulation av läsarnas känslor och attityder. 

Merete Onsbergs artikel fokuserar på att redogöra för olika riktningar inom den danska 

prostitutionsdebatten utifrån dess deltagares kunskaper i ämnet och sakfrågan (Onsberg 2011). 

Artikelns vinkling ligger tyvärr inte riktigt inom intresseområdet för min uppsats, men de 

kontextuella ramar som präglar prostitionsdebatten är på flera sätt mycket lika de som präglar 

den svenska debatten kring rasism. I sin tur kan det skapa bra förutsättningar för en senare 

diskussion kring de två debatternas kontextuella krav. 

Christian Kocks artikel fokuserar på att identifiera vad han benämner ”retoriske uskikke”, 

alltså diskutabla debattbeteenden (Kock 2011). Artikeln tittar särskilt på strategier som rör 

debattörers diskursiva uppförande gentemot sina motståndare. Ytterst vill den diskutera 

huruvida man kan ställa upp meningsfulla normer för vilka retoriska grepp som är lovliga i en 

offentlig debatt. En intressant utgångspunkt för artikeln, som förstås är aktuell för all retorisk 

forskning, är följande:  

 

Al tale om adækvat eller 'kritisabel' debatadfærd rejser spørgsmålet om hvilke kriterier 

man anlægger, og hvilken teori disse kriterier bygger på - i sidste instans spørgsmålet 

om hvilke (n) hensigt eller funktion (er) vi ideelt set tillægger den offentlig debat, idet 

en forestilling herom må forudsættes for at konkret debatadfærd kan evalueres. (Kock 

2011, s. 95-96) 

 

Citatet visar på den komplexitet som måste prägla en bedömning av vilka beteenden som kan 

ses som lämpliga inom offentligt åsiktsutbyte. Kock tar sedan i artikeln upp olika 
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identifierade strategier, och påpekar hur de förhåller sig till de klassiskt omdiskuterade 

fallasierna. Han motiverar sin egen benämning ”uskikke” med att begreppet fallasi associerar 

alltför starkt till den traditionella översättningen ”felslutning”, vilket åsyftar logiska felslut. 

Kock skriver även att han vill utvidga synvinkeln för att bedöma godtagbart 

argumentationsbeteende till att inte bara omfatta de argument som debattören själv 

presenterar, utan även till hennes förhållningssätt i övrigt, till exempel om hon inte alls 

presenterar några argument samt hur hon förhåller sig till motparten och dennes argument.  

Den sista artikeln i serien, skriven av Charlotte Jørgensen, är även den värd att 

uppmärksamma (Jørgensen 2011). Artikeln är mer textanalytisk än de två tidigare och ställer 

två olika inlägg i prostitutionsdebatten mot varandra för en närläsande granskning. Hon 

anlägger ett användar- och funktionsorienterat perspektiv på inläggen utifrån ett 

värderingskriterium som hon formulerar på det här sättet: 

 

Bidrager argumentationen til at afklare modtagernes stillingtagen til det spørgsmål der 

er til debat? Fremmer debattørerne med andre ord den demokratiske debats formål: at 

forsyne borgerne med argumenter der udgør et kvalificeret grundlag for at de selv kan 

tage stilling i sagen? (Jørgensen 2011, s. 109) 

 

Utöver detta skapar hon också ett kriterium för publiken: den publik som argumentationen 

riktas till ska inte redan ha bestämt sig i frågan utan ska fortfarande vara öppen, alltså tveka i 

sitt ställningstagande. Med hjälp av det första inlägget i debatten exemplifierar Jørgensen en 

mycket rättfram argumentationsstil, där att blankt avfärda motargument är ett påfallande 

inslag. Hon visar även på hur man tenderar att genrealisera motståndarens ståndpunkter och 

vilka konsekvenser det får för debatten. I slutändan visar hon hur argumentationen i det första 

inlägget inte tar motpartens skäl på allvar, och att den dessutom riktas till en publik som redan 

tagit ställning. Med hjälp av det andra inlägget exemplifierar hon en mildare 

argumentationsstil och bedömer att den motsvarar hennes uppställda värderingskriterier långt 

bättre än den som vi möter i det första inlägget. Här gör hon ett särskilt intressant påpekande 

genom att visa hur en ethosförstärkande jag-formulering kan bidra till att göra en 

argumentation mindre kategorisk: 

 

Her finder vi en karakteristisk detalje: Som beskrevet af Geist er dette et eksempel på en 

etos-forstærkende ’jeg’-formulering, netop her hvor Westphalen appellerer til fornuften. 

Ved at sige ”Jeg vælger derimod at tro på…” fristiller han modtageren på en 

tillidsvækkende måde: Det er nu min mening - hvad er din? Med et så lille greb kan 

man altså undgå at argumentationenn bliver for kategorisk. (Jørgensen 2011, s. 114) 
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Vad som uppmärksammas här tror jag kan bidra till ett nytt perspektiv i min undersökning. 

Jørgensen sammanfattar sin artikel med att beskriva det andra inlägget som exempel på en bra 

balansgång mellan att tydligt argumentera för en ståndpunkt i debatten men samtidigt visa 

lyhördhet och erkänna motargumentens betydelse. 

Det historiska exempel som jag vill uppmärksamma går att finna i Kurt Johannessons bok 

Retorik eller konsten att övertyga (Johannesson 2006, s. 22-35). Efter en inledande diskussion 

kring relationen mellan logos och pathos, förnuft och känsla, rationalitet och irrationalitet, 

demonstrerar Johannesson bland annat denna problematik med två tal: de som Brutus och 

Marcus Antonius håller i Shakespears världsberömda drama Julius Caesar.  

Talen tar plats precis efter de sammansvurnas mord på Julius Caesar på Capitoliums 

trappa. Först ska Brutus hålla ett tal inför den uppjagade folkmassan. Som skicklig talare 

pläderar han för att det var ett rättfärdigt mord, dock med en logiskt bristfällig argumentation. 

För att dölja bristerna använder han sitt eget ethos som grund för välvilja och förtroende och 

vinner då åhörarnas aktning för sig själv som en moraliskt oförvitlig person. Hans uppgift blir 

också att dämpa folkmassans oroväckande starka känslor och erbjuder dem att ikläda sig en 

roll som fosterlandets hjältar. Han lämnar sedan talarstolen efter att ha lugnat och övertygat 

folkmassan, med ett lyckat tal bakom sig.  

Direkt efteråt ska Marcus Antonius hålla ett minnestal över Caesar. Då befinner han sig i 

en svår retorisk situation, eftersom han vill få publiken att omvärdera mordet på Caesar från 

att ha framstått som en rättfärdig handling till att te sig som ett uselt nidingsdåd. Han måste 

alltså gå emot Brutus, som nu har ett mycket starkt ethos i publikens ögon, och omintetgöra 

verkan av dennes lysande talekonst. För att lyckas med denna uppgift använder han vissa 

noga beräknade retoriska strategier. Framförallt arbetar han med en stark pathos-

argumentation till Caesars förmån, men även med att bearbeta gärningsmannens ethos. Men 

först vinner han publikens förtroende genom att framställa sig själv som ”en av dem”, en av 

de som Caesar ville gynna genom sina storslagna gåvor, och genom detta lyckas han samtidigt 

undergräva Brutus trovärdighet som det romerska folkets vän. På det sättet skapar han en ny 

”vi”-gemenskap där Brutus blir den exkluderade parten som folket nu vänder sig mot med 

mordiskt raseri, och därmed har han lyckats med sin retoriska uppgift. 
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3.2. Teoriska utgångspunkter 

Här redogör jag för några specifika delar inom retorisk teori som fungerar som 

utgångspunkter för uppsatsen. Jag går då igenom en teori om olika argumentationssätt samt 

själva den analysmodell för persuasiva strategier som är uppsatsens fokuspunkt. 

3.2.1. Argumentationssätt: Kooperativa och konfrontativa stilar 

Denna uppsats utgår från förutsättningen att deltagare i en debatt kan använda olika 

argumentationssätt, som kan variera i fråga om graden av samarbete. Med tanke på det är det 

intressant att se på om en argumentationsstil är kooperativ eller konfrontativ. Här presenterar 

jag dem med tanke på en förhandling (som är ämnet för den bok som jag utgår från), men de 

kan också identifieras i en diskussion, en debatt eller ett samtal. 

En kooperativ argumentationsstil utmärks av att deltagarna gemensamt vill lösa 

förhandlingen och därför söker samarbete. Parterna går försiktigt fram och försöker finna 

punkter som kan bidra till försoning och kompromiss. Med en kooperativ stil tolkar man 

gärna åsiktsskillnaden som mindre än den egentligen är, vilket gradvis bidrar till en 

minskning av konflikten (Hellspong 2013, s. 193-194). 

En konfrontativ argumentationsstil innebär bland annat att förhandlingsdeltagarnas åsikter 

framstår som motsatser till varandra, vilket försvårar en kompromiss i förhandlingen. Här 

tolkar deltagarna gärna åsiktskillnaden mellan parterna som större än den egentligen är, vilket 

bidrar till att konflikten ökar i intensitet och vidd. Med en konfrontativ stil gör deltagarna 

stora kraftansträngningar för att vinna argumentationen och utnyttjar för det syftet varandras 

svaga punkter. Denna konfrontativa stil utmärks bland annat av att åsikter och ståndpunkter 

uttrycks säkert, övertygat och kraftfullt (Hellspong 2013, s. 193-194). 

3.2.2. Persuasiva strategier 

Som fokuspunkt för min undersökning har jag, förutom retorisk teori i allmänhet, funnit 

lämpligast att använda en modell för propagandamedel som presenteras i Konsten att tala: 

Handbok i praktisk retorik (Hellspong 2004, s. 265-282). Modellen talar alltså om 

propagandamedel, men jag anser att den också passar som en systematik för olika 

övertalningsmedel allmänt. Av den anledningen (och även för att undvika den negativa 

belastningen i begreppet propaganda) väljer jag att hädanefter istället tala om persuasiva 

strategier. 

Nackdelen med modellen är dock att den bara går i en riktning, att den pekar endast åt ett 

håll och enbart visar en dimension. Därför vill jag prova om modellen även kan fungera åt 
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andra hållet genom att den kompletteras också med motsatta strategier. I samråd med min 

handledare har jag därför valt att utvidga ursprungsmodellen för att kunna använda den för att 

även urskilja persuasiva motstrategier. Med det menar jag former av övertalning som syftar 

till att bemöta de mer ”propagandistiska” persuasiva strategier som modellen lyfter fram. Jag 

har alltså breddat modellen genom att ge respektive kategori och underkategori en motpart.  

Den utvidgade och mer kompletta modellen för persuasiva strategier ser ut som följer: 

 

 förenkling - förveckling 

o fokusering - nyansering 

o selektion - expansion 

o slutenhet - öppenhet 

o polarisering - depolarisering 

 förstärkning - försvagning 

o emfas - deemfas 

o kategoriskhet - reservation 

o konkretion - abstraktion 

o känsloladdning - saklighet 

 förtätning - förlängning 

o presupposition - supplering 

o konnotation - denotation 

o syntes - analys 

 förklädnad - avklädnad 

o lögn - sanningsyrkande 

o obestämdhet - bestämdhet 

o försköning - förfulning 

o abstraktion - konkretion 

 

Huvudstrategin förenkling syftar till att lättare vinna insteg hos mottagaren genom att göra 

budskapet lättare att förstå och falla för (Hellspong 2004, s. 265). Mot förenkling har jag ställt 

motstrategin förveckling. Genom den hänvisas till komplicerande omständigheter eller den 

tvetydighet som kan finnas i en fråga. Syftet är att påvisa att något är mer invecklat än det 

kanske förefaller vid ett första påseende och därför kräver en mer mångsidig analys och ett 

mer eftertänksamt förhållningssätt än den förenklande strategin lockar till. 

Ett sätt att förenkla är genom fokusering. Då väljer sändaren att se på en viss fråga ur ett 

enda perspektiv och således avstå från andra synvinklar (Hellspong 2004, s. 265). Mot 

fokusering har jag ställt nyansering. Då är syftet att betrakta problemet även ur alternativa 

synvinklar för att skapa en mer nyanserad bild. 
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Till fokusering kan också läggas selektion som förenklingsstrategi. Då väljer sändaren att 

endast presentera och framhäva fakta av en viss typ, som stödjer budskapet i det valda 

perspektivet (Hellspong 2004, s. 266). Mot selektion ställer jag motstrategin expansion. Då 

väljer sändaren att öppet redogöra för alla tänkbara fakta som kan vara relevanta för en 

överläggning i den aktuella frågan. 

Ett tredje sätt att bedriva förenkling är genom slutenhet. Genom den strategin kan det valda 

perspektivets fakta passas in i ett väl sammanhängande mönster. Där finns inga lösa trådar, 

utan alla delar skapar en fast helhet (Hellspong 2004, s. 267). Mot slutenhet ställer jag 

motstrategin öppenhet som istället för att peka åt ett enda håll skapar förutsättningar för 

reflektion. Genom den ställer sändaren presenterade fakta mot varandra och funderar över 

eller diskuterar kring deras relation. Syftet är att skapa utrymme för fortsatt sökande och 

öppna även för andra förklaringsmöjligheter än den som entydigt utpekas av ett slutet 

perspektiv. 

Det fjärde sättet att förenkla är genom polarisering. Då skapar sändaren en tydligt svartvit 

konflikt, där allt bra är på ena kanten och allt dåligt på den andra. Typiskt är att dramatisera 

motsättningen mellan en sida och motsidan (Hellspong 2004, s. 268). Mot polarisering kan vi 

ställa depolarisering. Genom den väljer sändaren att upplösa en föreställning om en svart-vit 

situation för att istället nyansera bilden. 

Den andra huvudkategorin är förstärkning. Mot dess syfte att ge maximal slakraft åt ett 

budskap eller ett argument (Hellspong 2004, s. 270) kan vi som motstrategi ställa 

försvagning. Då tonas budskapet istället ned genom att belysas lika starkt eller svagt som 

andra möjliga skäl och ståndpunkter i diskussionen. 

Ett sätt att förstärka är genom emfas. Då ger sändaren eftertryck åt starka delar av 

argumentationen. Det kan ske genom att ge dem ett stort utrymme, en framträdande placering 

och genom att framställa dem med särskilt kraftfulla språkliga medel (Hellspong 2004, s- 

270). Emfasens motstrategi blir deemfas, där sändaren istället tonar ned de starkaste delarna 

och gör dem mindre betydelsefulla. 

 Ett annat sätt att förstärka är genom kategoriskhet. Då väljer sändaren att låta tvärsäker, att 

framföra diskutabla påståenden som självklara sanningar. Syftet är att undvika tvivel och 

osäkerhet (Hellspong 2004, s. 271). Mot kategoriskhet ställer jag reservation. Med reservation 

skapar sändaren utrymme för tvekan i bedömningen och markerar att en viss osäkerhet kan 

finnas.  
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En ytterligare form av förstärkning är konkretion. Det är ett sätt för sändaren att framställa 

en sak på ett åskådligt och detaljerat sätt. Syftet är att få mottagaren att uppfatta något som en 

äkta och riktig beskrivning av verkligheten (Hellspong 2004, s. 271). Mot konkretion ställer 

jag motstrategin abstraktion. Då framställer sändaren istället något i en abstrakt form som gör 

det mindre påtagligt, och som möjligen även gör ett svagare intryck på sinnena. 

En sista form av förstärkning är känsloladdning. Här låter sändaren sin framställning 

präglas av pathos. Bland annat kan det ske genom att dra fram fakta och exempel som vädjar 

till känslorna eller genom värdeladdade uttryck och stilistiska drag med en emotionell effekt 

(Hellspong 2004, s. 272). Mot känsloladdning ställer jag motstrategin saklighet, varigenom 

sändaren låter sin framställning behålla en objektiv karaktär, undviker känslofärgade språkliga 

drag och inbjuder till en mer opartisk bedömning.  

Den tredje huvudkategorin är förtätning. Genom förtätning förpackar sändaren sitt budskap 

kompakt och effektivt, i syfte att snabbt förmedla mycket utan kritisk eftertanke från 

mottagaren. Målet är att genomföra så mycket övertalning som möjligt på så lite tid som 

möjligt (Hellspong 2004, s. 273). Mot förtätning ställer jag förlängning. Med förlängning 

låter sändaren alla relevanta fakta presenteras explicit. Framför allt synliggör hon sådana 

saker som annars skulle gått obemärkta förbi. 

En form av förtätning är presupposition. Det innebär att sändaren tendentiöst utelämnar 

premisser, som istället ifylls av mottagarens förutfattade meningar. Sändaren undviker att 

öppet redovisa vissa skäl, låter dem istället underförstås, och undviker då kritisk prövning av 

dem (Hellspong 2004, s. 274). Mot detta ställer jag motstrategin supplering, då alla relevanta 

förutsättningar för en objektiv bedömning istället utsägs explicit.  

Ett annat sätt att förtäta är genom konnotation. Genom det skapas associationer hos 

mottagaren, då sändaren använder ord och uttryck som är rika på bibetydelser. Sändaren 

utnyttjar alltså avsiktligt formuleringar som vid sidan av sin bokstavliga innebörd syftar till att 

väcka sådana föreställningar hos mottagaren som tjänar sändarens syften (Hellspong 2004, s. 

275). Motstrategin till konnotation blir då denotation, då associationerna istället nämns 

explicit. 

En sista form av förtätning är syntes. Genom den skapar sändaren en ny betydelse genom 

att bilda ett gemensamt uttryck för två olika verklighetsplan. Hela föreställningskomplex kan 

smältas samman i enkla men laddade symboler så att en mängd tankar kan överföras i 

sammanpressad form. Syntesens typiska form är metaforen (Hellspong 2004, s. 277). Mot 
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syntes kan vi ställa motstrategin analys. Då kan istället en fras eller ett ord sönderdelas för att 

också på språkets yta redovisa de bibetydelser som finns däri.  

Den sista huvudkategorin i modellen är förklädnad. Det handlar om att dölja de sidor av 

verkligheten som kan få mottagaren att tvivla och således blir besvärande för sändaren 

(Hellspong 2004, s. 278). Mot förklädnad ställer jag avklädnad, där förskönande 

beskrivningar eller abstrakta redogörelser istället uppmärksammas, de retoriska slöjorna rycks 

bort.  

Förklädnadens första yttring är lögn (Hellspong 2004, s. 278). Mot lögn ställer jag då 

sanningsyrkande, där en befintlig eller eventuellt förestående/möjlig lögn uppmärksammas. 

Detta behöver givetvis inte genomföras som en direkt konfrontation, utan kan även ske på 

andra sätt. Exempelvis kan sändaren peka på fakta och förhållanden som indirekt visar att vad 

motparten säger knappast kan stämma. Eller så kan sändaren ifrågasätta om motparten 

verkligen har täckning för sina påståenden. 

En annan form av förklädnad är obestämdhet. Det innebär att sändaren utnyttjar 

kommunikationens kontextuella villkor för att vilseleda. Sändaren använder oklara eller 

mångtydiga uttryck så att mottagaren luras att tolka dem på ett missvisande sätt (Hellspong 

2004, s. 279). Mot obestämdhet står bestämdhet. Då får istället precision och tydlighet prägla 

en utläggning, så att felaktiga tolkningsmöjligheter elimineras.  

En tredje form av förklädnad är försköning. Här får skönmålningar av obehagliga 

förhållanden prägla kommunikationen (Hellspong 2004, s. 281). Mot detta ställer jag 

förfulning, då man inte skyr att återge det som kan vara anstötligt. 

Den sista formen av förklädnad, och även den sista persuasiva strategin, är abstraktion. 

Med detta medel döljs besvärande sanningar genom avlägsnande av konkreta detaljer och 

genom en mindre åskådlig framställning (Hellspong 2004, s. 281). Här är motstrategin 

konkretion. Samma motsatspar har förekommit även under förstärkning, men då i omkastade 

roller - konkretion ger förstärkning och gynnar en propagandistisk retorik medan abstraktion 

ger försvagning och främjar en demaskering av alltför känsloladdade grepp. 
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4. Material 

I detta avsnitt redogör jag för det material som ska bearbetas i uppsatsen. Jag delar in mitt 

material i ett sekundärt och ett primärt, varav det senare bildar huvudfokus för min analys. 

Som en bakgrund till detta går jag först igenom det sekundära materialet. 

4.1. Sekundärt material: Bästa Beatrice Ask 

Artikeln är skriven av Jonas Hassen Khemiri och publicerad i Dagens Nyheters kulturdel den 

13 mars år 2013 som ett inlägg i debattserien Jakten på papperslösa.
3
 

Texten har formen av ett öppet brev till justitieminister Beatrice Ask, som ett direkt svar på 

hennes uttalande i Sveriges Radio P1 Morgon. I en litterär gestaltning talar författaren för 

ståndpunkten att personliga upplevelser skapar det helhetsperspektiv som behövs för att 

urskilja att det finns rasistiska strukturer närvarande i många vardagssituationer i Sverige. Mer 

specifikt riktar han sig mot REVA-projektet. Texten har en sådan uppläggning att Khemiris 

egna erfarenheter verkar som skäl för hans ståndpunkt. Textens genomgående litterära grepp 

är att Beatrice Ask (och implicit även läsaren) bjuds att ikläda sig Khemiris kropp för att dela 

dess smärtsamma minnen.  

Här är det relevant att uppmärksamma att genren debatterande kulturartikel ger vissa 

förutsättningar för vilken typ av argumentation som man som läsare kan förvänta sig. Ett 

flertal olika yttringar kan tänkas förekomma i en text i denna genre, vilket givetvis kräver 

noga övervägning i val av metod. I denna text kan vi bland annat se hur beskrivningarna av de 

egna erfarenheterna och de egna känslornas framträdande plats ett nästans autobiografiskt 

uttryck. Att texten har en agenda och talar för en politisk ståndpunkt vittnar om en deliberativ 

argumentation. Den litterära framställningen, med narrativ och ett tydligt fiktivt 

tankeexperiment, vittnar om en skönlitterär berättelse. I denna genre blir det alltså 

problematiskt att direkt iaktta en förväntad argumentationsform hos texten, men det verkar 

klart att man kan räkna med narrativa inslag och ett framförande av argument för en politisk 

ståndpunkt. 

I en mer ingående beskrivning av texten kan vi se att den inledande delen återger Asks 

uttalande, presenterar den fråga som diskussionen gäller och redogör för författarens 

ståndpunkt i den. I ett slags partitio presenteras textens uppläggning, med de personliga 

upplevelser som Khemiri skall dela med läsaren. Vi får därefter dela fjorton minnen från 

                                                 

3
Artikeln finns att läsa på: http://www.dn.se/kultur-noje/basta-beatrice-ask [2013-05-19] men bifogas även i 

fulltext i bilaga 1. 
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Khemiris uppväxt, för att vidare, i en utförlig framställning, möta också ett av hans vuxna 

minnen. Alla dessa upplevelser rymmer att bli utsatt för ett verkligt eller befarat rasistiskt 

bemötande. Efter denna minneskavalkad tar texten upp REVA-projektet och använder detta 

tillsammans med de egna upplevelserna som språngbräda för att åter presentera ståndpunkten. 

Sedan följer ett avvisande av ett flertal tänkta invändningar mot författarens synsätt, som leder 

över till en retorisk klimax som skapar textens avslutning.  

4.2. Primärt material: Jonas min vän 

Artikeln är skriven av Jasenko Selimovic och publicerades i Dagens Nyheters kulturdel den 

27 mars år 2013 som ett inlägg i debattserien Jakten på papperslösa. 
4
 

Selimovics text är skriven som ett svar på Jonas Hassen Khemiris artikel Bästa Beatrice 

Ask. Khemiri tilltalas direkt i texten, vilket ger den en brevliknande karaktär. Artikeln talar för 

ståndpunkten att rasistiska strukturer i Sverige inte alls har den omfattning som Khemiri 

hävdar. Textens genomgående litterära knep är att Selimovic lånar Khemiris kropp för att, 

som han säger, ”se världen med dina ögon” och utformar sin framställning som kommentarer 

till det han ser.  

Som debatterande kulturartikel har denna text många likheter med Khemiris, och kan 

liksom denna ha flera olika förväntade yttringar. Artikeln framhäver egna åsikter och 

erfarenheter i ett brev till Khemiri samt talar utifrån ett tydligt författarperspektiv, vilket 

vittnar om en autobiografisk karaktär. Den ger även tydliga skäl för en ståndpunkt, och med 

tillägget att Selimovic har en politisk deltagarroll vittnar det om en deliberativ politisk 

argumentation. Med en litterär gestaltning och narrativa inslag präglas texten även av en 

skönlitterärt berättande form. I och med dessa olika drag är det även i denna text 

problematiskt att förvänta sig en viss argumentationsform. Läsaren kan dock möjligen 

förbereda sig på att politiska argument läggs fram, men troligen på ett personligt och 

berättande sätt.  

I textens inledning tackar Selimovic Khemiri för dennes tidigare inlägg i debatten. Denna 

upptakt följs av ett parti där en rad andra former av diskriminering förutom rasism tas upp och 

avslutas med två retoriska frågor som poängterar att dessa former, för de som drabbas, är 

likvärdiga med vad Khemiri upplevt. Här görs även en jämförelse med det forna Jugoslavien 

och den form av massdiskriminering som bedrevs där. Till detta lägger Selimovic att han 

                                                 

4
 Artikeln finns att läsa på: http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/jonas-min-van [2013-05-19] men bifogas 

även som fulltext i bilaga 2. 
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genom Khemiris kropp ser ett Sverige fullt av diskriminering och förtryck (något som läsaren 

nog förväntas vara skeptisk till). I textens mittendel beskriver Selimovic att han i samtal med 

ungdomar från Rinkeby, i Khemiris kropp, stöter på svårigheter att bemöta rasism. Han sätter 

det i samband med vad han kritiserar Khemiri för: att tolka världen så att den bekräftar en 

redan existerande världsbild. Som ett motdrag till det öppnar Selimovic för alternativa 

tolkningar av situationer och tillägger att han vill lämna Khemiris kropp för att kunna kämpa 

mot diskriminering. Textens avslutande del är utformad som ett refutatio av ett flertal tänkta 

motskäl mot Selimovics synsätt. På så vis fungerar det även som en sammanfattning av 

artikelns viktigaste punkter. Texten avslutas med att Selimovic inte längre vill vara kvar i 

Khemiris kropp, men understryker samtidigt deras vänskap.  
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5. Metod 

Bearbetningen av materialet genomförs i två delmoment. Det första momentet är en 

textgranskning av Jonas Hassen Khemiris artikel Bästa Beatrice Ask. Syftet är att urskilja 

vilka persuasiva strategier som används i artikeln. Denna granskning utgår från Lennart 

Hellspongs originalmodell för analys av persuasiva strategier, som jag hänvisar till i 

teoriavsnittet. 

Det andra momentet är en textgranskning av Jasenko Selimovics artikel Jonas, min vän. 

Syftet är både att urskilja vilka persuasiva strategier som används och att finna eventuella 

motstrategier mot Khemiris strategier. Denna granskning utgår från den utvidgade versionen 

av modellen för analys av persuasiva strategier, som jag beskriver i teoriavsnittet. 

Artiklarna tillhör genren debatterande kulturartiklar, vilket givetvis ger ett stort uppslag av 

andra möjliga analysmetoder än analys av persuasiva strategier. Det skulle exempelvis vara 

mycket intressant att göra en argumentationsanalys för att urskilja de mer deliberativt 

fokuserade dragen i texterna, vilket med fördel skulle kompletteras med en politisk ideologisk 

analys. Det skulle även vara intressant att gå in mer på de berättande dragen i texterna och då 

genomföra en narratologisk analys för att kunna diskutera en narrativ retorik. Man skulle även 

kunna kombinera argumentationslära och narratologi för att urskilja vilken roll berättelserna 

spelar för en argumentations verkan. Det skulle givetvis även vara mycket intressant att göra 

en djupare genreanalys, framför allt för att reda ut olika texttyper i artiklarna och dessas 

inverkan i diskursen. 

För att avgränsa uppsatsen väljer jag dock att endast använda (och utvidga) modellen för 

persuasiva strategier. Detta val gjordes i uppsatsens helt inledande fas, därför att en första 

genomläsning av Selimovics text gav mig känslan av att Selimovic tycks behandla Khemiris 

text som propaganda. Jag valde därför att följa Selimovic i fotspåren, för att utreda om så är 

fallet och hur han i så fall hanterar det. Det är alltså delvis en psykologiskt motiverad metod 

som baseras på en hypotes och min egen nyfikenhet som analytiker. 

Sökandet efter strategier i texterna sker inte mekaniskt, utan är en del av en tolkande 

process. Jag är medveten om att det är svårt att direkt ”iaktta” retoriska strategier i texterna. 

Istället är dessa konstruktioner av mig som analytiker vid en retorisk texttolkning. När jag 

exempelvis talar om ”förenkling” så rör det sig inte om en förenkling i någon absolut mening, 

utan bara i förhållande till en alternativ utformning av texten som kan aktualiseras med 

hänsyn till andra texter som förekommer (eller kunde förekomma) i samma diskurs. 
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Egentligen är begreppen för strategierna mest meningsfulla i en jämförelse. Då kan man 

exempelvis säga att en viss text i något visst avseende är mer förenklande än en annan.  

Här vill jag på ett sammanfattande plan även påpeka att Khemiris och Selimovics texter 

egentligen är alltför komplexa för att kunna naglas fast vid entydiga strategier. Detta blir 

särskilt tydligt i och med texternas olika litterära grepp och andra karaktäristiska drag som 

tidigare beskrivits, samt alla de uppslag av alternativa analysmetoder som skulle kunnat 

nyansera bearbetningen av materialet. Därav följer emellertid inte att det blir meningslöst eller 

ointressant att analysera texterna med hjälp av modellen för persuasiva strategier, utan snarare 

att jag som analytiker måste reservera mig för att analysen alltid riskerar att bli för grov för att 

göra full rättvisa åt det mångbottnade och mångtydiga i deras framställningar. Denna risk 

ligger dock i analysens systematiska natur och blir en följd av den tidsbegränsning som 

präglar uppsatsförfattandet. Jag har helt enkelt inte tid att göra allt. Det krävs alltså att jag 

använder ett sådant systematiskt genomförandesätt och följer en genomtänkt logik i 

interaktionen med materialet för att kunna genomföra min undersökning med de krav som 

ställs på en vetenskapligt strukturerad examinationsuppsats.  

I granskningen av Khemiris artikel gör jag först noggranna genomläsningar av texten som 

helhet för att få en övergripande känsla för dess uppbyggnad och funktion. Sedan läser jag 

den stycke för stycke för att finna exempel på persuasiva strategier utifrån Hellspongs 

originalmodell. Sedan sammanställer jag de funna exemplen till en helhet, som sammanfattas 

och presenteras nedan. 

När jag sedan granskar Selimovics artikel arbetar jag på liknande sätt. Efter genomläsning 

och övergripande tolkning använder jag den utvidgade versionen av den teoretiska modellen 

för persuasiva strategier för att analysera texten. Då läser jag först texten stycke för stycke och 

letar efter exempel på de persuasiva strategier som modellen beskriver. Sedan reflekterar jag 

över hur dessa strategier skulle kunna ses som en reaktion på de persuasiva strategier som jag 

finner i Khemiris artikel. Vidare resonerar jag kring huruvida strategierna kan bedömas 

användas kooperativt eller konfrontativt. I samband med detta söker jag även urskilja hur de 

funna strategierna fungerar för en dekonstruktion av den ojämna ethossituationen. Slutligen 

sammanställer jag alla dessa persuasiva strategier, motstrategier, argumentationssätt och 

ethosreflektioner till en helhet, som sammanfattas och presenteras nedan. 
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6. Analys 

I detta avsnitt presenterar jag de två analyserna. Jag börjar med att gå igenom analysen av 

Khemiris artikel för att sedan övergå till det motinlägg som Selimovic artikel utgör. 

6.1. Analys av Khemiris artikel Bästa Beatrice Ask 

Här undersöker jag vilka persuasiva strategier som finns i Khemiris artikel. Syftet är att i ett 

senare skede söka avgöra om de strategier som Selimovic använder i sin artikel kan beskrivas 

som motstrategier mot Khemiris strategier. 

I analysen utgår jag från huvudstrategierna Förenkling, Förstärkning, Förtätning och 

Förklädnad, så som de också beskrivs i min redogörelse för Hellspongs originalmodell i 

teoriavsnittet. Under varje huvudstrategi gör jag en bedömning av i vad mån den är ”typisk” 

för Khemiris artikel och alltså kan ses som prov på en allmän tendens hos den. Sedan 

presenterar jag ett litet urval av exempel på hur strategin används. Detta sker med hjälp av de 

understrategier som också beskrivs i originalmodellen samt med nummerhänvisningar till 

meningarna i artikeln, som återges i fulltext i bilaga 1. 

I min genomgång av strategierna tar jag även upp olika retoriska grepp som kan ses som 

sätt att genomföra dem på. Denna del av undersökningen ser jag som särskilt intressant, 

eftersom den kan berika Hellspongs modell genom att påvisa fler och mer preciserade 

genomförandemöjligheter än de som förtecknas i modellen.  

Liksom i metodbeskrivningen vill jag här påpeka att de strategier som urskiljs är 

konstruktioner av mig vid en retorisk texttolkning. Texten kan således inte påstås innehålla 

strategier i någon absolut mening, utan kan snarare sägas inneha vissa strategiska drag i 

jämförelse med en alternativ utformning av texten. Jag vill även peka på det problem som 

finns med analysens systematiska natur, eftersom den medför en risk för att analysen blir 

förgrovad. Dessa reservationer kan förhoppningsvis bidra till en förståelse för att analysen kan 

framstå som bitvis mekanisk, vilket är en följd av ett genomtänkt logiskt tillvägagångssätt och 

tidsangivelser för uppsatsens genomförande. Förhoppningsvis kan dock den mekaniska 

framtoningen nedtrappas genom min och läsarens medvetenhet om texten mångbottnade 

komplexitet och den därmed förenade svårigheten att göra texten full rättvisa, när den ses 

genom ett teoretiskt raster.  
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6.1.1. Förenkling 

Som jag nedan kommer att visa exempel på används huvudstrategin förenkling i Khemiris 

artikel, då det ibland framstår som att den inte riktigt nyanserar sin ståndpunkt eller ger 

tillräckligt utrymme för alternativa reflektioner och tolkningar. Framför allt verkar 

förenklingen ske genom att två grupper av människor får medverka i texten: de som är utsatta 

för rasism, alltså dess offer, och så resten, som framträder i rollen av åskådare eller förövare. I 

en alternativ utformning skulle fler grupper kunna få tillträda texten och ge sina perspektiv på 

hur verkligheten förhåller sig. Dessutom sker till viss del en dramatisering av relationen 

mellan den egna sidans och motståndarsidans ståndpunkter. Till förenklingsstrategin bidrar 

även ett visst inifrånperspektiv som inte kompletteras med något mer ”objektivt” perspektiv 

eller med andra personperspektiv. I en alternativ utformning av texten kunde fler perspektiv 

ge en ännu mer nyanserad bild av frågan. Förenklingen sker även till viss del genom ett urval 

av fakta, med tanke på att det är personliga erfarenheter som fungerar som argumentationens 

pusselbitar och att dessa tillsammans skapar ett sammanhängande system där rasistiska 

strukturer är den färdiga bild som går att finna.  

Ett exempel på hur understrategin fokusering används för att förenkla finner jag i det 

stycke där Khemiri beskriver förhållandena kring REVA-projektet:  

 

Poliser började söka igenom köpcentrum och stod utanför kliniker som hjälpte 

papperslösa och familjer med svenskfödda barn utvisades till länder som barnen aldrig 

hade besökt och svenska medborgare tvingades bevisa sin tillhörighet med sina pass och 

en viss justitieminister förklarade att det inte handlade om rasprofilering utan om 

”personliga upplevelser”. Maktens rutin. Våldets praktik. Alla bara gjorde sina jobb. 

Väktarna, poliserna, tulltjänstemännen, politikerna, folket. (51,52) 

 

Här beskriver författaren tillvaron ur ett visst perspektiv, trots att det möjligen skulle behövas 

en mer mångskiftande återgivning av hur verkligheten förhåller sig om vi ska se mer av den 

än textens skarpa utsnitt. Texten berör exempelvis inte perspektiv som kan belysa en 

motivering till uppstartandet av REVA-projektet. En möjlig verkan av en sådan 

perspektivfokusering kan eventuellt vara att skapa en sinnesstämning hos läsaren som 

underlättar för budskapet att komma fram. 

Ytterligare ett exempel på perspektivfokusering, men i detta fall även med hjälp av 

understrategin selektion, ser vi i följande mening: ”Det räcker med vår svenska närhistoria, en 

rad slumpmässiga upplevelser som vår gemensamma kropp plötsligt minns.” (15). Khemiri 

beskriver upplevelserna som ”slumpmässiga”, vilket troligen får läsaren att uppleva att det ska 
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presenteras ett slumpmässigt urval av händelser ur Khemiris liv. Men de upplevelser som ska 

komma att beskrivas i påföljande stycken (16-20, 22-36) är fullt medvetet utvalda exempel 

som alla talar för en viss ståndpunkt. Bland annat representeras endast tillfällen då Khemiri 

eller hans närstående har varit eller uppfattat sig som offer för rasism. Författaren har alltså 

valt att endast presentera fakta som stödjer ett specifikt perspektiv på sakfrågan. Att dessa 

utvalda erfarenheter passar in i ett sammanhängande mönster kan möjligen bidra till att dämpa 

det faktum att verkligheten är mer rörig än texten framställer den. Det visar på hur även 

understrategin slutenhet används.  

Sedan har jag funnit en viss användning av polarisering som förenklingsstrategi. Ett 

exempel på hur den används (och bidrar till att skapa en sorts vi/dom-förhållande) går att 

finna i följande uttalande: ”Intressant ordval: ’tidigare dömda’. För det är precis det vi är. Alla 

vi som är skyldiga tills motsatsen har bevisats.” (5,6). Här skiljs en grupp människor ut, ”vi”, 

de som är utsatta för rasism. Detta kan möjligen tolkas som en åtskiljning mellan ett 

inkluderande ”vi” och den utanförstående Beatrice Ask, eftersom det är just Asks citat som 

återgivs, något förtätat. Det kan också tolkas som att den urskiljda ”vi”-gruppen tillskrivs 

gemensamma erfarenheter, samtidigt som alla som inte delar dessa erfarenheter då utesluts.  

Vi kan se ett annat exempel på då texten visar polariserande drag, denna gång med 

resultatet att relationen mellan den egna sidan och motståndarna blir något dramatiserad:  

 

Jag skriver till dig med en enkel önskan, Beatrice Ask. Jag vill att vi byter skinn och 

erfarenheter. Kom igen. Vi bara gör det. Du har ju aldrig varit främmande för lite 

skruvade idéer (jag minns fortfarande ditt omtvistade förslag om att alla sexköpare 

borde få ett gredelint kuvert hemskickat). (9-11) 

 

I detta stycke beskriver Khemiri sin önskan om att byta kropp med Ask som ”enkel” och 

genom uppmaningen ”kom igen” får läsaren intrycket av att Ask är motsträvig till förslaget 

samt att Khemiri försöker övertala henne. Ask tillskrivs alltså en tvekan inför hans 

tankeexperiment. På ett ytligt plan står detta förstås bara för att ingen gärna vill ge upp sin 

identitet, men kanske insinueras även att Ask själv inte skulle vilja ha en annan etnisk 

identitet eftersom hon då förväntas bli sämre behandlad av exempelvis polisen, och indirekt 

av henne själv som högsta ansvarig för polisen. Här vidgas alltså klyftan mellan Khemiri och 

Ask. 

I beskrivningen av mötet med polisen i vuxen ålder ser vi ett annat exempel på hur texten 

har polariserande drag:  
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I tjugo minuter satt vi där i polisbilen. Ensamma. Fast ändå inte ensamma. För 

hundratals människor passerade. Och de tittade in på oss med en blick som viskade: 

”Där. En till. Ännu en som beter sig helt i enlighet med våra fördomar. (42,43)  

 

I detta stycke återges verkligheten ur ett perspektiv där okända människor tillskrivs 

gemensamma tankar och fördomar. ”De”, i detta fall åskådarna, blir en del för helheten, 

”vanliga svenskar”, vilka då gemensamt tillskrivs negativa åsikter. Här finns det därför 

möjligen motiv för att diskutera om Khemiri skapar ett ”vi/de”-förhållande, vilket då kan 

bidra till en övergripande förenklande effekt. Detta är både retoriskt intressant och 

problematiskt, framför allt då det skapar oklarheter kring hur läsaren ska tänka kring sin egen 

roll och reaktion i en liknande situation. 

I textens avslutande del, som är byggd som ett refutatio, kan vi se ett ytterligare exempel 

på hur människor delas upp i två åtskilda grupper, ”ni” och ”vi”. Khemiri skapar en dialektisk 

situation, där två åsikter ställs i oförmedlad motsats till varandra i en diskussion eller debatt: 

”Och här avbryter ni och säger: Men hur svårt är det att förstå? Alla måste ju följa Lagen. Och 

vi svarar: Men tänk om Lagen är olaglig?” (53,54). Det är dock oklart vilka personer som 

grupperingen syftar till att inkludera eller exkludera. Var ska man som läsare placera sig?  

6.1.2. Förstärkning 

Nedan kommer jag att visa exempel på hur huvudstrategin förstärkning används i Khemiris 

artikel. Vi kan då se att texten har en viss tendens att återge viktiga delar med särskilt kraft 

eller med stark känsloladdning. Generellt präglas texten av en pathosargumentation, vilket 

möjligen kan försätta läsaren i ett sinnestillstånd som är gynnsamt för budskapet. 

Känsloladdade exempel och emotionellt appellerande topos (exempelvis utsatthet, oskuld och 

medmänsklighet) förekommer som övertalningsmedel i texten. Detta kan medföra en risk för 

minskad kritisk eftertanke kring skälens beviskraft, alltså huruvida de är hållbara och 

relevanta (Björnsson, Kihlbom & Ullholm 2009, s. 21-56).  

Khemiri skapar ett storts skyddsnät mot kritik i texten genom att nästan uteslutande 

presentera skäl för sin ståndpunkt i form av personliga upplevelser. Detta kan medföra ett 

minskat utrymme för kritisk bedömning av dem, eftersom ingen utom Khemiri själv kan påstå 

sig veta om de är sanna eller falska återgivningar av verkligheten. Eftersom en av hans 

övergripande ståndpunkter dessutom är att personliga upplevelser skapar den helhetsbild som 

Beatrice Ask efterfrågar, skyddar han sina skäl nästan helt från kritik. Dessa skäl har ett 

åskådligt, detaljerat och sinnligt framförande, vilket kan bidra till att författarens bild av 
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tillvaron delvis framstår som en helt riktig beskrivning av verkligheten. Detta bidrar förstås 

till att förstärka budskapet som helhet. 

Vi kan även se att viktiga delar av texten betonas, där de starkaste delarna framställs med 

extra mycket utrymme eller genom emfaserande retoriska stilfigurer.  

Här bör vi även reflektera över att Khemiris primära ethos i situationen fungerar som en 

naturlig förstärkning för budskapet. Som folkkär författare har han ett inledande högt 

anseende hos sina läsare. Han presenterar även sitt budskap i en väl ansedd yttre ram, Dagens 

Nyheter, vilket ökar hans auktoritet. Dessa faktorer är förstärkande och bidrar givetvis till att 

ge maximal slagkraft åt budskapet. 

Vi kan först titta på ett exempel på hur förstärkning sker genom understrategin emfas. I 

textens avslutande långa stycke (57-62) används den retoriska stilfiguren polysyndes, vars 

funktion är att betona varje ord eller sats (Lindqvist Grinde 2008, s. 283). Den syftar till att ge 

extra eftertryck åt något omfattande, stort eller jobbigt. I detta stycke används alltså emfas 

både genom språklig utformning (stilfiguren polysyndes), utrymme (stor mängd text) och 

placering (sist i texten). Det ger i längden eftertryck åt den sammanfattande ståndpunkten. 

Jag vill här återigen nämna alla de personliga upplevelser som Khemiri tar upp som 

exempel som talar för hans ståndpunkt (16-20, 22-36). Där kan vi nämligen se hur strategin 

kategoriskhet används för att förstärka, här i kombination med strategin konkretion. 

Upplevelserna som berättas är åskådligt och detaljerat presenterade vilket kan ge läsaren 

känslan av att det är en objektiv beskrivning av verkligheten, även kanske tvivelaktiga 

påståenden och generaliseringar framförs som odiskutabla sanningar. Detta skapar ett minskat 

utrymme för osäkerhet eller andra perspektiv, vilket kan bidra till att förstärka budskapet. 

Dock måste poängteras att ett av syftena med artikeln kan antas vara att argumentera för att 

personliga upplevelser skapar en giltig helhetsbild av situationen, varför läsaren kan ha viss 

förståelse för att det främst är personliga upplevelser som får fungera som skäl för textens 

ståndpunkt.  

Vi kan också se att känsloladdning förekommer som förstärkningsmedel i artikeln. Ett 

exempel är då Khemiri beskriver sin ungdoms inre röst:  

 

Och hela tiden en kamp inombords. En röst säger: De har ingen jävla rätt att döma oss 

på förhand. De får för i helvete inte spärra av staden med sina uniformer. De är 

förbjudna att göra oss otrygga i våra egna kvarter. (37) 
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Vad han beskriver här är en inre kluvenhet mellan resignation och uppror. De av hans minnen 

vi fått ta del av tidigare i texten handlar om hur han stillatigande är inställd på att bli betraktad 

med misstro och bara försöker anpassa sig så gott det går för att slippa bli illa behandlad. Men 

här till sist brister det och de upprörda och aggressiva känslorna bryter fram. Detta kanske 

även sker hos läsaren, eftersom Khemiri tidigare har byggt upp en stark upprördhet också hos 

denne som pockar på en utlösning. Retoriskt kan denna känslostrategi fungera på flera plan. 

Det första är att personerna i texten blir mer trovärdiga och kanske också öppnar för sympati, 

läsaren har ju trots allt sympati för människor som kämpar och inte bara resignerar. Det andra 

är att upprördheten förstärker intrycket av att det är ett mycket stort förtryck som de är utsatta 

för. Det tredje är att Khemiri här själv får chans att i klartext protestera mot rasismen, vilket 

annars inte är en allmän tendens i texten.  

Ibland kan vi se hur texten innehåller ett speciellt retoriskt grepp för att frammana känslor 

hos läsaren, nämligen medkänsla. Vi ser det framför allt i ett stycke där Khemiri gör en 

uppräkning av faktorer som han upplever kan vara orsak till polisens agerande när han var 

yngre:  

 

Men den andra rösten säger: Tänk om det var vårt fel. Vi snackade nog för högt. Vi 

hade luvtröjor och sneakers på oss. Vi hade för stora jeans med misstänkt många fickor. 

Vi gjorde misstaget att ha en brottsbenägen hårfärg. Vi kunde ha valt mindre melanin i 

våra hudar. Vi råkade ha efternamn som påminde det här lilla landet om att det är en del 

av en större värld. Vi var unga. (38) 

 

Här visar han att rasismen bygger på en absurd form av rättvisa där personer ställs till svars 

för saker som de inte kan påverka det allra minsta. Samtidigt visar han hur de som utsätts för 

rasism själva kan vända dessa absurditeter och göra dem till självanklagelser. Detta är retorik 

som bygger på medkänsla, här i ett mycket skickligt genomförande genom att strategin även 

blandas med humor. 

6.1.3. Förtätning 

Nedan kommer jag att visa exempel på hur huvudstrategin förtätning används i artikeln. 

Generellt ser jag att texten ibland låter läsaren underförstå vissa av dess premisser, vilket 

alltså leder till att läsarens egna fördomar bidrar till att fylla luckor. Effekten kan bli att 

läsarens kritiska eftertanke minskas, då premisserna aldrig lyfts upp explicit och utsätts för 

kritisk granskning. I viss mån ser jag också att texten innehåller associationsrika begrepp, som 

bidrar till att läsaren kan hamna i vissa (möjligen oavsedda) tankebanor.  
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Som exempel kan vi reflektera över att texten kan sägas bygga på förutsättningen att 

Sverige är genomsyrat av rasistiska strukturer. Detta är något som kan verka självklart efter en 

första genomläsning, men som aldrig egentligen sägs explicit i texten. Det indikeras ett flertal 

gånger då orden ”rasistiska strukturer” används, exempelvis i följande mening: ” När blir en 

personlig upplevelse en rasistisk struktur?” (7). Detta är ett drag hos texten som visar på att 

författaren använder strategin presupposition, som möjligen kan göra det svårare att lyfta upp 

hans grundantagande till en kritisk bedömning. 

Vi kan också se ett exempel på då strategin presupposition förekommer i textens 

avslutande ord: ”Du kan gå nu.” (63). Detta är normalt vad polisen säger när de släpper någon 

som de haft omhändertagen. Här fullbordas alltså Beatrice Asks identifiering med Khemiris 

kropp: hon har själv varit omhändertagen. Detta sägs inte i texten utan framgår bara indirekt, 

för den läsare som har vissa förkunskaper om polisprocedurer. Det är ett mycket slående 

exempel på förtätning. 

Vi kan vidare se på ett exempel där Khemiri använder strategin konnotation. Han gör en 

liknelse mellan historiska händelser och svensk närhistoria, genom att ta upp Tyskland under 

andra världskriget och Sydafrika på åttiotalet: ”Och nej, vi behöver inte gå så långt som till 

andravärldskrigs-Tyskland eller åttiotals-Sydafrika” (14). Möjligen kan man säga att 

benämningen av dessa händelser syftar till att få läsaren att associera dagens Sverige till 

extremrasistiska historiska skeenden. Detta är då ett sätt att förtäta budskapet genom att 

inympa det han säger med berikade tillägg som överlåts till läsaren själv. 

6.1.4. Förklädnad 

Huvudstrategin förklädnad används relativt lite i artikeln. Jag har urskilt ett fåtal exempel som 

kan vara intressanta att diskutera i fråga om det rör sig om en förklädande strategi eller inte. 

Jag syftar då framförallt på den genomgående användningen av benämningen ”papperslösa”. 

Detta är en gängse term i diskursen och har inga direkta förklädande drag. Det är dock 

intressant att reflektera över ifall det skulle kunna tolkas som ett medvetet valt begrepp för att 

undvika negativa associationer. Benämningen ”papperslösa” förutsätter ju att personerna har 

förlorat något av värde snarare än att ha utfört en kriminell handling (som benämningen 

”illegala invandrare” snarare associerar till). Att benämna dem han ska försvara som 

kriminella riskerar givetvis att försvaga eller skada Khemiris budskap. Om man så väljer att 

tolka begreppvalet som taktiskt skulle det då vara ett exempel på hur understrategin 

försköning används, utan att för den delen förutsätta att det som förskönas var ”fult” innan. 



 

27 

 

6.2. Analys av Selimovics artikel Jonas min vän 

I denna del undersöker jag vilka persuasiva strategier Selimovic använder för att bemöta 

Khemiris strategier. Jag utgår från den utvidgade modellen för analys av persuasiva strategier 

som bygger på motsatsparen: Förenkling - Förveckling, Förstärkning - Försvagning, 

Förtätning - Förlängning och Förklädnad - Avklädnad, så som de beskrivs i teoriavsnittet. Jag 

försöker då först urskilja huruvida strategierna används och resonerar sedan kring i vilken 

mån de fungerar för att bemöta Khemiris strategier och möjligen kan ses som direkta 

motstrategier. Under varje kategori gör jag en bedömning av i vad mån strategin är ”typisk” 

för Selimovics artikel och alltså kan ses som prov på en allmän tendens hos den. Jag 

presenterar sedan ett litet urval av exempel på när och hur strategin används. Detta gör jag 

med hjälp av de understrategier som beskrivs i den utvidgade modellen. De citatnumreringar 

som görs i texten refererar till artikelns återgivning i fulltext som går att finna i bilaga 2. 

Löpande i analysen reflekterar jag även kring strategiernas tänkbara verkan på den ojämna 

ethossituationen mellan parterna. Jag tar även upp reflektioner kring huruvida strategierna kan 

sägas användas kooperativt eller konfrontativt. 

Även i denna undersökning tar jag ibland upp olika retoriska begrepp som inte nämns i den 

utvidgade modellen. Detta är, precis som i analysen av Khemiris artikel, intressant, då det kan 

ytterliga berika den utvidgade modellen genom att påvisa fler och mer preciserade sätt att 

genomföra strategierna på. 

6.2.1. Förenkling - Förveckling 

Som jag visade i analysen av Khemiris artikel använder han en viss förenklande strategi. 

Därför är det inte förvånande att förenklingens motpart förveckling ofta utnyttjas av Selimovic 

för att etablera en motposition.  

Selimovics förvecklingsstrategi innebär att han försöker visa att de förhållanden som 

Khemiri beskriver är mer invecklade och kräver en mer mångsidig analys än Khemiri utför i 

sin artikel. Främst handlar det om hur Khemiris artikel direkt eller indirekt söker visa att 

rasistiska strukturer är en huvudförklaring till diskriminering i Sverige, medan Selimovic 

istället försöker visa att det finns många andra tänkbara förklaringar och varför det inte är så 

enkelt att inta en bestämd ståndpunkt. Selimovic är tydlig med att han inte förnekar att rasism 

är något destruktivt, men lägger den förklaringen till även andra förklaringar. På det sättet 

försvagar han en del av kraften i Khemiris argumentation, i den mån han lyckas övertyga 

läsaren att se saken på sitt sätt. Här kan vi alltså se att förvecklingen används som en direkt 

motstrategi mot Khemiris förenklingsstrategi. 
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Selimovic använder förvecklingsstrategin med hjälp av flera olika underkategoriserade 

strategier. Så är det vanligt att han nyanserar som motgrepp till Khemiris 

perspektivfokusering. Han flyttar således Khemiris sakfråga ur fokus genom att ta upp en rad 

andra frågor också. Strategin används icke-konfrontativt i den meningen att han inte direkt 

bestrider vad Khemiri säger, men väljer att sprida uppmärksamheten över ett vidare fält. Vi 

kan dock även se exempel på då strategin används helt konfrontativt. 

Vi kan se ett exempel på hur nyansering används i följande exempel: 

 

Då, när jag lämnade dig, började jag misstänka att du, Sveland, och många andra väljer 

att tolka världen så att den bekräftar er världsbild. För sanningen är att när polisen var 

brutal mot dig, som du beskriver i artikeln, kan det ha haft många orsaker. Vi vet sällan 

varför folk beter sig som idioter. Han kanske bråkade med sin chef hela dagen, fick 

utskällning som du skulle betala för, han kanske var en allmänt jobbig typ som klipper 

till allt och alla. Eller så var han rasist. (51, 52, 53) 

 

Här gör Selimovic en tvådelad nyansering. Först anklagar han Khemiri öppet för att förenkla, 

vilket gör det till en konfrontativ strategi. Sedan kompletterar han kritiken med att försöka 

vidga perspektivet och se frågan från andra håll. Han fortsätter vidare samma sorts 

konfrontativa nyansering i följande stycke: 

 

Det finns miljontals möjliga svar. Vi vet inte vilket är det sanna. Men du //väljer// att 

tolka det som rasism. På samma sätt som Sveland //väljer// att tolka att Josefssons syfte 

är att ”få utlopp för sina aggressioner”. Kanske. Men //vi vet inte//. Vi //väljer// och ofta 

väljer vi det som bekräftar den sanning vi vill se. På samma sätt som Avpixlat, som 

skapar den sanning de vill se. (54-58) 

 

Här hänvisar han även till det tolkningsmörker som modellen kallar för slutenhet. Tolkningen 

genomlöper en cirkel som gör den självbekräftande. 

Vi kan i ovanstående två exempel se hur motstrategin nyansering både direkt och indirekt 

undergräver Khemiris ethos genom att få honom att framstå som enögd. Selimovic utsätter 

dock även sig själv för en stor risk, eftersom hans ethos hotas då han verkar lite förströdd och 

oförmögen att hålla fast blicken vid den sak det gäller. Detta fenomen märks särskilt tydligt i 

artikelns andra halva, där man nästan skulle kunna anklaga Selimovic för att helt byta 

sakfråga genom felaktiga återgivningar av Khemiris åsikter. 

Selimovic använder sig också av strategin expansion. Han använder då en expanderande 

strategi för att nå nyansering. Det handlar om att han försöker vidga vyerna, vilket kan ses 

som en allmän tendens hos texten. Detta kan tolkas som en direkt motstrategi mot Khemiris 
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persuasiva strategi selektion, syftet verkar vara att redogöra för fler fakta och förhållanden 

som han anser kan vara relevanta i överläggningen. 

Vi kan se ett exempel på hur expansion används för att förveckla, i följande stycke:  

 

Jag är smärtsamt medveten om att det finns människor som skriver ”hjälp Mohamed”, 

jag vet att polisen ropar ”apajävel”, jag ser det. Men att Sverige skulle vara ett 

främlingsfientligt samhälle? Finns det alltså ingen värdering, ingen mylla som föder det 

faktum att Sverige är ett av de mest generösa länderna i västvärlden? Att vi tar emot 

flest ensamkommande barn? Är dessa fakta sprungna ur ett värderingsvakuum? Skulle 

protester mot REVA hänt om vi levde i ett främlingsfientligt land? (70-72) 

 

Detta kan vara en reaktion mot att Khemiris text främst framhäver vissa typer av fakta i 

redogörelsen, nämligen personliga upplevelser. Här försöker Selimovic istället betrakta fler 

fakta i överläggningen, bland annat invandringsstatistik. 

Selimovic använder även vid ett flertal tillfällen en konfrontativ expanderande och 

nyanserande strategi i textens avslutande refutatio-del. Han gör det främst genom att 

framhålla att han anser att Khemiri har ett snävt perspektiv och har valt ut ensidiga fakta, 

bland annat genom uttryck som: ”Du säger: orden skapar min värld, jag ser förnedring.”(91) 

och ”Du väljer att se: detta land är full av smygrasister.” (83). Sedan gör han själv en 

expandering, där han försöker visa att han ser andra vinklar på frågan:  

 

Jag väljer att se: ett vänligare, varmare land. Som gav både mig och mina landsmän, en 

ny chans, lät oss överleva. Vi fick leva lite på övertid. Vad mer kan jag begära? 

Förutom att man själv arbetar för att även andra ska få det? (84) 

 

Vi kan i ovanstående exempel se hur strategin expansion syftar till att försvaga Khemiris 

ethos genom att framställa honom som trångsynt. Även Selimovics ethos hotas dock genom 

att han framstår som en person som inte riktigt ser den enskilda personens lidande. 

Även understrategin öppenhet används av Selimovic. Det handlar om att han försöker visa 

att han själv är öppen för andra förklaringsmöjligheter än Khemiris. Åter innebär detta inte 

nödvändigtvis en direkt konfrontation med Khemiri. I stället ger Selimovic uttryck för att ”Du 

kan ha rätt. Men det är inte säkert. Det finns andra möjligheter också”. Detta kan ses som en 

direkt motstrategi mot tendenserna till slutenhet i Khemiris text, där textens delar passas ihop 

till det enda tänkbara slutgiltiga svaret: vi lever under oket av rasisitka strukturer.  

Ett exempel på hur Selimovic använder öppenhet som strategi är i det inledande uttrycket 

”Jonas min vän” (1). Han verkar här vilja förflytta diskussionen från den offentliga debatten 
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till en mer personlig diskurs: privat samtal vänner emellan. I samband med detta kategoriserar 

han också den relation han har till Khemiri som vänskaplig. Jag gissar att syftet är att avlägsna 

de eventuella fientligheter dem emellan som kan framstå för läsaren som en naturlig följd av 

den polemiska diskursens villkor och som då kan försvåra hans budskap genom att dra in 

läsaren i det antagonistiska fältet på motpartens sida. Ett privat samtal brukar som bekant vara 

öppnare än en offentlig debatt, där man lätt hamnar i låsta positioner. Vi kan därför kanske 

ana att strategin ganska väl speglar Selimovics syfte att komma bort från de förenklingar som 

uppstår när man ensidigt och polemiskt hävdar rasistiska förklaringar. Orden ”min vän” 

återkommer vid ett flertal tillfällen i texten, som en slags refräng. Detta verkar vara ett försök 

till att vidhålla den mer privata samtalstonen och hålla kvar texten i en kamratlig diskurs. Men 

detta återkommande grepp kan förstås även verka konstgjort, som en form av manipulation 

för att stärka sitt eget ethos och ge intryck av att det existerar en social relation när det inte 

alls gör det
5
. Den får då drag av förminskande härskarteknik och maktutövning. 

Direkt efter uttrycket ”Jonas, min vän” gör Selimovic även en annan intressant utsaga: 

”Tack för din artikel. Stort tack” (2). Att tacka är en positiv språkhandling som uttrycker 

uppskattning och skapar närhet till motparten. Men det indirekta syftet, den eftersträvade 

effekten, kan mycket väl vara att stärka Selimovic ethos genom att försöka visa att han är en 

person med förmåga att känna tacksamhet. Eftersom han tackar för något som han inte alls 

håller med om kan det få honom att framstå som mycket öppen och generös, en tolerant 

person som kan se båda sidorna av en sak. Detta kan kanske vara ett sätt för Selimovic att 

ytterligare försöka avlägsna alla tecken på eventuella fientligheter mellan honom och 

Khemiri.  

Ett annat exempel på hur strategin öppenhet används för att förveckla finns i ett stycke i 

artikelns inledande del:  

 

Ditt mörker är naturligtvis inte det enda. Satte mig och läste Maria Sveland. Hon såg 

också könsförtrycket, diskriminering, hur kvinnor förminskades. Nike Markelius. 

Hennes beskrivning av hur kulturarbetare förtycks i ett land av inhumana byråkrater. 

Sedan träffade jag en muslimsk vän. Han fick mig att se islamofobin, i attityder, i 

förhållningssätt. Judisk vän. Ett antisemitiskt land, Malmö, rädsla att skylta med judiska 

symboler. Arbetarklassen. Föraktet mot arbetarklassen, svårt att sätta fingret på men 

kännbart. Homosexuella. För dem var klassföraktet ingenting mot blåmärken och slag. 

(11,12) 

                                                 

5
 Denna tolkning stärks senare i och med ett svar på artikeln, framfört av Khemiri själv på hans personliga blogg. 

Han förnekar där en existerande vänskaplig relation till Selimovic. Se Jonas Hassen Khemiris blogg, inlägg April 

2013: http://www.khemiri.se/vachander/april-2013 [2013-06-14] 

http://www.khemiri.se/vachander/april-2013
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Khemiris text blev ju mycket omtyckt för att den uttryckte en individs erfarenheter men på ett 

sätt som blir representativt för många. Här försöker Selimovic få Khemiri att framstå som en i 

ett kollektiv med skiftande kulörer, som ett symptom för en allmän trend som handlar om att 

människor känner sig kränkta. Det blir inte ett uttryck för en unik erfarenhet utan för en bitter 

tidsanda. Det blir här tydligt hur han ställer sig helt emot en förenklad verklighetsbeskrivning. 

Mot Khemiris bild av ett samhälle som visar på entydiga rasistiska strukturer ställer Selimovic 

en oklar bild av ett kaotiskt samhälle, där flera olika strukturer för diskriminering slåss om 

förstaplatsen. Han vill helt enkelt visa på att det inte är så lätt att utreda orsakssammanhangen 

som Khemiri beskriver. Genom att bunta ihop Khemiris upplevelser av diskriminering med 

exempelvis hur kulturarbetare förtrycks, som enligt kontroversiellt synsätt har mindre 

anledning att känna sig kränkta, så förminskas också Khemiri. Associationen får en negativ 

och reducerande effekt. Detta kan vara ett sätt att försvaga Khemiris ethos. 

Indirekt kan öppenhetsstrategin hota Khemiris ethos att genom att få honom att framstå 

som innestängd i sin egen tankebubbla och oförmögen att tänka mer fritt. Men även 

Selimovics ethos kan skadas om han ter sig som en hållningslös relativist. 

Som den tidigare analysen visar så använder Khemiri en viss polariseringsstrategi, där han 

skapar en motsättning mellan två olika läger. ”Vi” är de goda offren och ”De” är de andra, 

förövarna. Som svar på denna strategi kan vi se att Selimovic använder sig av en 

depolariseringsstrategi. Med denna direkta motstrategi försöker Selimovic visa att alla 

svenskar inte är rasister och att det inte går illa för alla med utländsk bakgrund i Sverige. Han 

tar sig själv och Khemiri som exempel på detta (73-75). Strategin kunde genomföras med en 

kooperativ stil, om den inte ifrågasätter grundkategorierna ”god” och ”ond”, utan bara sprider 

ut dem på en skala. Men vi kan se vissa tendenser till att Selimovic istället konfronterar 

Khemiri direkt och kritiserar honom för att skapa svartvita förhållanden. Se exempelvis 

följande citat:  

 

Det mångkulturella samhället är för komplext, för mångfacetterat, har för många 

minoriteter, grupper, för att tåla ett ”vi är förtryckta – ni är förtryckare”, så typisk för 

industrialismen och dess två klasser. Vi är för olika, vi lever i för komplexa 

maktrelationer, för att världen skulle kunna delas upp i onda och goda. (79) 

 

Här gör Selimovic ett uppmärksammande och ett tydligt avfärdande av Khemiris 

polariseringsstrategi, och bidrar på så sätt till sin övergripande förvecklingsstrategi. 
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Ett liknande exempel ser vi i följande textstycke: ”Jag hade bara min offerroll. Jag kunde 

inte leva med bilden av människor omkring mig som rasister.” (66,67). Här försöker 

Selimovic visa att han anser att Khemiri medvetet har tagit en offerroll, vilket återigen blir ett 

avfärdande av dennes polarisering.  

I artikelns inledande del använder Selimovic en lite mer kooperativ depolarisering: 

”Världen var enkel, begriplig, och jag längtade efter det. Vi två var goda, Ask och polisen var 

de onda. Jag såg landet full av smygrasister, främlingsfientlighet, krökta ryggar.” (7,8,9). Han 

uppmärksammar försiktigt att Khemiri skapar en dualistisk världsbild, men framställer det 

skenbart som något eftersträvansvärt.  

Strategin depolarisering kan underminera Khemiris ethos, om den får honom att framstå 

som alltför oförsonlig och benägen att utmåla fiendebilder. Men även Selimovic sätter sitt 

ethos på spel, om han verkar obenägen att kraftfullt ta ställning för eller mot i en fråga där 

man inte anses kunna tillhöra två läger.  

6.2.2. Förstärkning - Försvagning 

Analysen av Khemiris artikel visade att huvudstrategin förstärkning användes. Det är då inte 

särskilt förvånande att strategin försvagning används av Selimovic, som en direkt motstrategi. 

Selimovic försöker då ta kraften ur vad Khemiri säger men utan att direkt behöva motsäga 

honom, alltså hamna i en konfrontationsställning. Därför kan försvagning ses som en allmän 

tendens hos texten, om än inte i samma omfattning som den tidigare behandlade 

komplikationen eller förvecklingen.  

I syftet att försvaga använder Selimovic flitigt underkategorin deemfas, som då kan ses 

som en reaktion på Khemiris omfattande emfasering av viktiga aspekter av frågan. Genom 

denna motstrategi försöker Selimovic tona ned Khemiris påståenden, gör dem mindre 

betydelsefulla, utan att för den skull hävda att det han säger är felaktigt.  

Under föregående rubrik Förenkling-Förveckling tog jag upp exemplet då Selimovic gör 

en uppräkning av grupper som utsätts för diskriminering (11,12). Jag skrev då att Selimovic 

försöker få Khemiri att framstå som en representant för ett kollektiv av kränkta människor, 

alltså att Khemiris beskrivning är ett uttryck för en bitter tidsanda snarare än en unik 

upplevelse. Här kan vi då lägga till att med hjälp av den retoriska figuren hopning (Hellspong 

2004, s. 145) förminskas Khemiri till att bli en i en större grupp. Genom att göra Khemiri till 

en av många utslätas också värdet av dennes kritik, den nivelleras och deemfaseras. Detta är 

intressant, då hopning normalt är en teknik för att förstärka. Men här får den rakt motsatt 

effekt: att försvaga (det visar hur kontextkänsliga de retoriska teknikerna är). Man kan här 
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även reflektera kring hur den språkliga utformningen nästan ger ett intryck av absurdhet och 

ironi. Detta kan möjligen bidra till att förminska Khemiris ethos, då ironin delvis ifrågasätter 

värdet av dennes personliga upplevelser. 

Denna uppräkning, hopning, avslutas med en negativ klimax: ”Sedan träffade jag den enda 

bekant som jag tror röstar på SD. Även han kände sig missgynnad. Han ansåg att hans område 

förfallit sedan invandrarna flyttade in, hans barn blev nu kallat ’svenne” (13). Den negativa 

klimaxen understryker ironin i uppräkningen, för att i sin tur förstärka deemfasen. Att 

Khemiris upplevelser dessutom buntas ihop med och likställs med diskrimineringen som en 

Sverigedemokrat känner är i situationen starkt förminskande för Khemiris ethos. 

I ovanstående två exempel kan vi se hur motstrategin deemfas indirekt kan försvaga 

Khemiris ethos genom att få honom att framstå som fallen för överdrifter och oförmögen att 

se de rätta proportionerna mellan olika företeelser. Å andra sidan kan även Selimovics eget 

ethos påverkas negativt, om han tycks bagatellisera något som andra uppfattar som mycket 

viktigt.  

Selimovic använder sig även av underkategorin reservation för att försvaga. Det är 

naturligtvis en reaktion mot Khemiris tendens att kategoriskt hävda att något förhåller sig på 

ett visst sätt, nämligen att rasistiska strukturer är huvudanledningen till diskrimineringen i 

Sverige. Selimovic förnekar inte vad Khemiri påstår men underminerar hans sanningsanspråk 

genom ett omfattande förbehåll: ”Det finns miljontals möjliga svar. Vi vet inte vilket är det 

sanna.” (54). I detta och liknande exempel försöker Selimovic skapa utrymme för tvekan och 

markerar tydligt att han upplever att det finns stor osäkerhet i Khemiris bedömning av 

situationen. Indirekt kan strategin försvaga Khemiris ethos genom att få honom att framstå 

som alltför okritisk eller ovederhäftig. Men även Selimovics ethos kan undergrävas om han i 

en starkt engagerande fråga framstår som alltför skeptisk och kritisk. 

En strategi som jag finner att Selimovic använder sig av endast i grova drag är abstraktion. 

Khemiris framställning är ofta mycket konkret, med åskådliga och detaljerade redogörelser 

för händelser och förhållanden. Därför talar istället Selimovic om samma saker i mer 

allmänna termer, som ett motgrepp. När han exempelvis räknar upp olika former av 

diskriminering (12) lägger han inte in någon beskrivning av dessa, utan nämner dem bara mer 

allmänt. Åter verkar syftet vara att försvaga den starkt åskådliga verklighetsbeskrivning som 

Khemiri gör. Att tala abstrakt om saker i generella termer kan vara ett angrepp på den andres 

ethos, om denne framstår som en person som inte kan höja sig till en mer analytisk nivå i sina 
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omdömen. Å andra sidan kan även Selimovics ethos hotas, då han riskerar att verka vara en 

person som sitter högt uppsatt och saknar kontakt med den aktuella frågans levande realiteter.  

Khemiri laddar sin framställning med stark känsla. Selimovic använder då som motgrepp 

strategin saklighet. Det rör sig åter inte om ett konfrontativt förnekande utan om ett försök till 

försvagande. Ett exempel på hur strategin saklighet används finner vi i följande citat: ”Jag 

gjorde som du, tänkte som du, kände som du. Det var överväldigande.” (5,6). Detta låter 

skenbart som att Selimovic berömmer Khemiri. Samtidigt vittnar det dock om hur var och en 

som prövar Khemiris synsätt utsätts för en stark känsloeffekt som kan ha rubbat hennes 

omdöme. Här antyder Selimovic alltså att Khemiri i sin starka litterära förmåga förmedlar en 

verklighet som känslomässigt rycker läsaren med sig, även fast den kanske inte är helt 

verklighetstrogen. Strategin är att försiktigt och indirekt försöka avslöja det retoriska medlet 

pathos och dess verkan, för att skapa misstro mot Khemiris anspråk på att framträda som 

sanningssägare.  

Ett annat exempel syns i samma stycke: ”Plötsligt tyckte jag att jag kände mer, att jag 

levde, att jag kunde ägna livet åt det.” (10). Här påstår Selimovic att Khemiris text skulle ha 

en livsförhöjande effekt, vilket antyder att det finns något lockande i att se sig själv omgiven 

av onda människor; att det motsvarar ett djupt och kanske lidelsefullt behov hos många av 

oss. Indirekt kan detta vara något som talar för att Khemiris text gör effekt på läsarna och ter 

sig trovärdig inte genom att vara kognitivt välunderbyggd utan för att den svarar mot 

emotionella behov.  

Det är även intressant att reflektera över följande citat:  

 

Jag slog bort tanken. Jag känner dig, litar på dig. Jag tvingar mig själv: ’Förstör inte 

känslan som artikeln lämnade. Världen var begriplig, det fanns goda och onda. Tänk 

inte. Handla. (27-31) 

 

Här visar Selimovic att han anser att Khemiri använder sig av känsloladdning, fokusering och 

polarisering, genom att insinuera att han mot sitt bättre vetande tvingar sig själv att acceptera 

artikelns ståndpunkter trots de starka persuasiva strategierna. Skenbart beskriver han Khemiri 

som en person man kan lita på, men egentligen verkar han göra en metareflektion om 

Khemiris upplevda ethosposition hos läsaren. Som om denna är huvudanledningen till att vi 

godtar hans budskap. Här kan vi även se att Selimovic tar upp den kritik som ofta riktas mot 

propaganda, nämligen att den är intellektuellt ohederlig och manipulativ och inte respekterar 

människans möjligheter att ta ställning och tänka kritiskt (Hellspong 2004, s. 263-264). Han 
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visar nämligen tydligt att meningen med Khemiris text verkar vara att man efter att ha läst den 

inte längre ska tänka utan bara handla i ett blint känslorus. I sin tur kan det väcka fråga om 

Selimovic egentligen beskyller Khemiri för att bedriva ren propaganda. 

I någon mån kan Selimovics saklighetsstrategi undergräva Khemiris ethos som en 

sidoeffekt, om det får honom att framstå som obalanserat emotionell. Givetvis kan dock 

Selimovics eget ethos hotas, om han verkar alltför lite engagerad. 

6.2.3. Förtätning - Förlängning 

I analysen av Khemiris artikel kunde vi se en viss användning av huvudstrategin förtätning. 

Detta skedde framförallt med hjälp av läsarens uteslutningsförmåga och förutfattade 

meningar, alltså understrategin presupposition. Speciellt kunde vi ana en ståndpunkt, ”Det 

svenska samhället genomkorsas av rasistiska strukturer/Sverige är ett rasistiskt land”, som 

aldrig sägs i texten utan skapas underförstått. Som strategi mot denna form av implicit 

budskapsförmedling använder Selimovic motstrategin supplering, alltså att vid ett flertal 

tillfällen uttala de oredovisade förutsättningarna för den andras text. Syftet är troligen att 

undergräva premissernas makt genom att exponera den för kritisk granskning. Denna strategi 

används omfattande och präglar nästan hela Selimovics text. Tydligast ser vi den dock i den 

avslutande refutatio-delen. Där uttrycker han explicit ett flertal förutsättningar eller 

ståndpunkter som han upplever att Khemiri har, men som aldrig faktiskt står i dennes text: ” 

Du väljer att se: detta land är full av smygrasister.” (83), ” Du säger: jag, vi, är ständigt 

diskriminerade” (85), ”Du säger: invandrare får inte komma in.” (89). Liknande exempel 

finner vi i uttrycket ”Om den lektorn endast är ett symtom på ett rasistiskt samhälle, om han 

bara säger det som alla andra tänker, då är det meningslöst att jaga honom. Han är endast en 

droppe i det stora rasistiska havet.” (34), vilket förutsätter att Khemiri faktiskt har sagt att 

Sverige är ett rasistiskt samhälle. Även i citatet ”Inte heller är Sverige ett rasistiskt land.” (62) 

ser vi hur Selimovic explicerar att Khemiri tycker att Sverige är ett rasistiskt land, när denne i 

själva verket aldrig har uttryckt det. Alla dessa uttalanden kan betraktas som suppleringar, 

explicita klargöranden av dolda premisser eller ståndpunkter. Dock kan de även betraktas som 

rena lögner, tendentiöst felaktiga återgivningar av Khemiris åsikter (se rubriken Förklädnad-

Avklädnad.) 

Observera att Selimovic här har en mycket konfrontativ argumentationsstil och mycket 

tydligt tar ställning emot dessa ståndpunkter, till skillnad från flera av de hitintills nämnda 

direkta motstrategierna. Motstrategin supplering kan förstås undergräva Khemiris ethos om 

den blottar föreställningar hos honom som ter sig som fördomar. Men i detta fall så tvingas 
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istället Selimovic att deklarera sitt eget ställningstagande till alla dessa uppfattningar. Detta 

leder till en konfrontation, vilket i sin tur medför en risk för att utpekas som anti-antirasist. 

6.2.4. Förklädnad - Avklädnad 

Analysen av Khemiris artikel visade att han även använder huvudstrategin förklädnad, om än 

i relativt liten omfattning. Bland annat gör han det genom det genomgående bruket av ordet 

”papperslösa”, vilket kan tolkas som ett begrepp för att undvika negativa konnotationer. Med 

detta i ryggen märker vi hur Selimovic ibland använder sig av motstrategin avklädnad, att 

rycka bort de retoriska slöjorna. Vi ser ett sådant exempel i följande citat:  

 

Blanda en sanning med tre doser halvsanningar, lägg i några 'det känns som', krydda 

med väl vald statistik och voila: invandrare är problemet!” Så kan man komma fram till 

vad som helst. Att invandrare är problemet. Eller att Sverige är ett främlingsfientligt 

land. Eller att svenska män är förtryckande som talibaner. (59) 

 

Här gör han en explicit konfrontation med Khemiri och kritiserar de belägg som denne 

använder för sin argumentation. Detta är ett exempel på hur Selimovic konfrontativt låter 

uppmärksamma det som han uppfattar som felaktiga förhållanden. 

Den underkategoriserade strategin sanningsyrkande används också till viss del av 

Selimovic, särskilt tydligt vid ett tillfälle: ”För sanningen är att när polisen var brutal mot dig, 

som du beskriver i artikeln, kan det ha haft många orsaker.” (52). Uttalandet ”För sanningen 

är…” antyder att Khemiri har talat osanning. Selimovic yrkar alltså på en, enligt hans 

upfattning, mer sanningsenlig beskrivning.  

Utöver motstrategin avklädnad så finner jag att Selimovic själv kan anas använda en 

konfrontativt förklädande strategi. Som nämnt tidigare låter han ofta hänvisa till Khemiris 

åsikter i frågan även om dessa aldrig sagts av Khemiri, vilket jag tidigare har talat om som 

exempel på att utsäga outtalade premisser, alltså strategin supplering (se rubriken Förtätning - 

Förlängning). Nu vill jag dock även lägga till möjligheten att se på dessa hänvisningar som 

användning av strategin lögn. Vi kan nämligen se hur Selimovic felaktigt eller åtminstone 

bedrägligt framställer Khemiris åsikter. Här upplever jag då en krock i bedömningen, dessa 

uttalanden kan klassificeras både som suppleringar och som lögner. Som vi ser öppnar alltså 

modellen för persuasiva strategier för överlappande klassificeringar, vilket diskuteras mer 

ingående i uppsatsens diskussion. 
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7. Sammanfattning och diskussion 

I denna diskussion gör jag en kort sammanfattning av analysen och drar vissa slutsatser 

utifrån resultaten, samt resonerar sammanfattande kring hur strategierna kan tänkas påverka 

ethosrelationen mellan parterna. Vidare gör jag en kortare utvärdering av den teoretiska 

modellen och reflekterar något kring propagandans roll i analysen. Slutligen resonerar jag 

kring debattkontexten som helhet och kopplar analysen till en historiska tillbakablick. 

Sammanfattningsvis kan vi alltså övergripande se att Khemiri använder de persuasiva 

strategierna som betecknas i Hellspongs modell. Jag har funnit exempel på alla fyra 

huvudstrategierna, framför allt den som kallas förenkling. Främst förenklar han med hjälp av 

understrategierna fokusering (använder ett tydligt inifrånperspektiv) och polarisering (bygger 

argumentationen på ett svartvitt förhållande). Även huvudstrategin förstärkning används, 

främst med hjälp av understrategin känsloladdning och med hjälp av den naturliga 

förstärkning som hans inledande ethos bidrar till. 

För att bemöta dessa strategier använder Selimovic ett flertal direkta motstrategier. Främst 

används huvudstrategin förveckling. Detta görs genomgående med hjälp av alla fyra 

understrategierna: nyansering, expansion, öppenhet och depolarisering. Tillsammans skapar 

dessa en text som försöker visa att sakfrågan är mer invecklad och kräver en mer mångsidig 

analys och ett vidare perspektiv än Khemiri ger i sin artikel. Även huvudstrategin försvagning 

används genomgående av Selimovic, dock inte i samma omfattning som 

förvecklingsstrategin. Försvagningen är en direkt motstrategi mot Khemiris förstärkning. 

Försvagningen sker framför allt med hjälp av understrategin deemfas, där Selimovic tar bort 

kraften ur Khemris specifika fall av diskriminering genom att låta honom sammansmältas 

som ”en av alla” i en tyckarkultur där man slåss om diskrimineringsprivilegiet. Ytterligare 

använder Selimovic strategin förlängning, främst genom understrategin supplering. Detta kan, 

men behöver inte, vara en direkt motstrategin mot Khemiris användning av strategin 

presupposition. Med hjälp av denna strategi väljer Selimovic att låta utsäga de underförstådda 

premisser och oredovisade förutsättningar som anas i Khemiris text, bland annat att Sverige är 

ett rasistiskt land. Dock visar analysen att dessa explicita utsagor även kan betraktas som 

lögner (felaktiga eller bedrägliga återgivningar av Khemiris åsikter), och således är exempel 

på användning av strategin förklädnad. 

I stort visar analysen att Selimovics direkta motstrategier ofta används helt konfrontativt. 

Selimovic uppmärksammar då de persuasiva strategier som Khemiri använder och kritiserar 

honom även för det i flera fall. Det gör att Selimovic tvingas att deklarera sitt eget 
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ställningstagande till de uppmärksammanden han gör och den kritik han framför. Dessutom 

bidrar det till att åsiktsskillnaderna mellan Khemiri och Selimovic verkar mycket större än 

vad de är, det framstår nästan som att Selimovic helt ställer sig emot Khemiris alla 

ståndpunkter när det egentligen endast är vissa punkter som skiljer dem åt. Med detta i ryggen 

kan vi möjligen sluta oss till att Selimovic överlag använder en konfrontativ 

argumentationsstil, ett argumentationssätt som inte strävar efter samarbete. Detta är intressant, 

då motstrategierna inte nödvändigtvis kräver en direkt konfrontation. I det stora hela kan vi ju 

utläsa ur Selimovics artikel att de båda deltagarna egentligen har samma syn på den 

grundläggande frågan kring REVA-projektet: ”Missförstå mig inte. REVA står mig upp i 

halsen. Jag kan knappast skriva vad jag tycker om det.” (49) , varför man kan tänka sig att en 

mer kooperativ stil kunde ha varit mer effektiv i åsiktsutbytet. 

Som framgår i uppsatsens inledning har Khemiri ett mycket starkt inledande ethos, varför 

en av de uppgifter Selimovic har är att undergräva Khemiris ethos för att jämna ut 

ethospositionerna. Löpande under analysen har jag fört resonemang kring hur användningen 

av de olika strategierna kunnat tänkas påverka ethospositionen mellan parterna, vilket har 

visat att Selimovics motstrategier i teori är bra lämpade för detta ändamål. Strategierna 

används bland annat som försök att få Khemiri att framstå som enögd, trångsynt, innestängd i 

en tankebubbla samt oförmögen att tänka fritt och opartiskt. Dessutom försöker de få honom 

att framstå som oförsonlig och benägen at utmåla fiendebilder. Utöver detta försöker de få 

honom som fallen för överdrifter och oförmögen att se de rätta proportionerna mellan olika 

företeelser. Och slutligen försöker de få honom att verka okritisk, ovederhäftig och 

obalanserat emotionell. 

En annan av Selimovics uppgifter är även att stärka sin egen position hos läsarna för att 

jämna ut ethossituationen. Analysen visar att strategierna i teori kan tänkas påverka hans 

ethos genom att framställa honom som mer klarsynt, saklig, opartisk och att se sakfrågan ur 

ett vidare perspektiv än Khemiri gör. Dock visar analysen även att han utsätter han sig själv 

för en stor risk genom användning av strategierna, framförallt då de används så pass 

konfrontativt. För snarare får användningen av motstrategierna honom att framstå som 

förströdd och oförmögen att hålla fast blicken vid sakfrågan. Ibland framstår det nästan som 

att han byter sakfråga helt och hållet. Ytterligare kan strategierna få honom att ibland te sig 

som en hållningslös relativist, obenägen att kraftfullt ta ställning i frågan. Genom avfärdandet 

av känslomässig argumentation och sin egen saklighet riskerar han att bagatellisera något som 
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andra uppfattar som mycket viktigt. Dessutom riskerar han att i denna starkt engagerande 

fråga framstå som alltför skeptisk, kritisk och för lite engagerad. 

Härur kan vi dra vissa slutsatser, framförallt kring i vad mån Selimovics strategier tjänar 

till att försvaga Khemiris starka ethosposition och att försvara en motposition utan att skada 

sitt eget ethos. Vi kan först sluta oss till att motstrategierna faktiskt är funktionella för att 

dekonstruera ethossituationen. Dock använder Selimovic strategierna med en alldeles för 

konfrontativ stil, vilket bidrar negativt till ett utjämnande av ethossituationen, alltså som 

stärkande för Selimovic och förminskande för Khemiri. Snarare förvärras Selimovics 

ethosposition, vilket i sin tur skulle kunna vara en starkt bidragande faktor till artikelns dåliga 

mottagande. 

I denna diskussion ter det sig naturligt att även göra ett försök till att utvärdera uppsatsens 

teoretiska utgångspunkter och metod. Då åsyftas framför allt modellen för persuasiva 

strategier. Överlag så finner jag att den ursprungliga originalmodellen är mycket effektiv för 

att analysera persuasiva strategier i en envägskommunikation. Den fungerade bra som struktur 

för att urskilja de mest påfallande övertalningsmedlen som användes i Khemiris text. Dock är 

den inte särkskilt effektiv i en analys av en dialogisk kommunikation, då den naturligt inte 

förhåller sig till tidigare inläggs persuasiva strategier (varför den heller inte passar särskilt bra 

för att analysera inlägg i en pågående förhandling eller debatt). Av den anledningen vill jag 

bedöma att den utvidgade modellen istället fungerade mycket positivt för det syftet.  

Som med alla teorier och metoder finns i modellen utrymme för kritik och förbättringar. 

Den främsta problematik jag stött på är att tillämpningen av modellen framstår som en bit 

mekanisk och ibland inte riktigt motiverad utifrån det material som analyseras. I en mer 

omfattande undersökning skulle analysen alltså dragit stor fördel av att kompletteras med 

modeller som tar hänsyn till de andra karaktäristiska dragen i texterna, framför allt den 

litterära prägeln och den politiska inriktningen. Givet artiklarnas genre, debatterande 

kulturartiklar, och uppslaget av andra intressanta infallsvinklar som kommer med den 

(argumentationsanalys, narratologisk analys, genreanalys etc.), finns det således stor 

möjlighet att utveckla denna analys och lägga även andra raster över materialet.  

En annan problematik jag stött på är att modellens strategier ibland går in i varandra och 

skapar vaga skiljelinjer för klassificering. Som exempel kan vi ta den i analysen nämnda 

bedömningskrocken mellan strategin supplering och strategin lögn. Hur kan vi bedöma vilken 

som är vilken, utan att veta sändarens underliggande syfte? Den prövningen bör rimligtvis 

vara ett bra exempel på den komplexitet som kommer med en texttolkning. Om jag som läsare 
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är positivt inställd till Khemiris ståndpunkter så kommer jag sannolikt att bedöma strategin 

som lögn. Om jag är negativt inställd till Khemiri så bedömer jag dem troligen som 

suppleringar. Detta pekar på komplicerande omständigheter inom den retoriska konsten som 

är tydligt situationellt betingad och avhängd på åhörarens redan existerande inställning i 

frågan. Här vill jag då aktualisera Jørgenssons artikel, som ju tar upp just denna fråga. För att 

avhjälpa problematiken väljer hon att i sin textgranskning införa ett värderingskriterium för 

just detta, undersökningen förutsätter att publiken är tvekande i sitt ställningstagande och 

således inte redan har en förutbestämt åsikt i sakfrågan. Denna lösning skapar dock ännu mer 

problematik, då man som analytiker kan ha svårt veta vad publikens inställning egentligen är. 

I Selimovics fall kan vi dock rimligen anta att publiken innan artikeln hade en välvillig 

inställning till Khemiris ståndpunkter och således redan hade en klar inställning i frågan. Då 

bör vi kanske kunna bedöma att den allmänne läsaren troligen skulle tolka Selimovics strategi 

som lögn. Vi kan då fundera kring huruvida Selimovic borde ha tänkt på det från början och 

undvikit att använda denna strategi överhuvudtaget. 

I utvärderingen av modellen vill jag även lyfta att den egentligen är en modell för 

propagandamedel. I analysen uppmärksammade jag hur Selimovics konfrontativa 

argumentationsstil ibland nästan framstod som att han kritiserade Khemiri för att föra 

propaganda. Här vill jag då ta upp frågan ifall Khemiris text också är propaganda i ordets 

problematiska mening, alltså strategier som syftar till att få oss att godta uppfattningar som vi 

kanske inte skulle acceptera vid en kritisk eftertanke. Vi kan här reflektera över ifall Khemiris 

omfattande användning av dessa ofta kritiserade retoriska medel blev accepterade bara för att 

de stödjer ett gott syfte. Om vi istället hade sett samma strategier användas för ett mer 

tvivelaktigt syfte hade de obestridligt kritiserats och avfärdats som propaganda, demagogi 

eller som Chambers beskrivning av röstfiskande retorik. Här ser vi alltså exempel på hur 

extremt situationellt känslig retoriken är.  

I många anseenden kan de kontextuella ramar som finns kring den svenska rasismdebatten 

likna de som präglar den danska prostitutionsdebatten. Framförallt för att det i båda fallen 

handlar om ett mycket känsligt ämne som upprör många och innehar starka känslomässiga 

läger. Utöver det så bygger båda debatterna på mycket känsliga topos, som bland annat 

medmänsklighet, fri vilja, moral, etik, medlidande, yttrandefrihet och liknande. Det skulle 

vara intressant att göra en vidare undersökning av de två debatternas kontextuella villkor och 

att genomföra en jämförande analys mellan inlägg i de två debatterna, med fokus på antingen 

topos, argumentationssätt eller persuasiva strategier. 
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I en diskussion kring retorisk situation kan det vara roligt att dra en parallell till 

Shakespeare och dramat om Julius Ceasar. Det är intressant att jämföra de två situationerna, 

främst med tanke på hur persuasiva strategier används och hur dessa bidrar till en 

dekonstruktion av ethospositionerna. Här skulle då Brutus ethosposition kunna jämföras med 

Khemiris, de är båda offentligt kända personer som är erkänt skickliga i 

kommunikationsområdet (Brutus i talandets konst och Khemiri i konsten att skriva gripande 

berättelser, som ju även är en stor och viktig del även inom det retoriska fältet). En stor 

skillnad ligger dock i hur de persuasiva strategierna används. En av Khemiris främst använda 

strategier är förstärkning med hjälp av känsloladdning, medan Brutus istället försöker dämpa 

åhörarnas känslor. Marcus Antonius ethosposition skulle kunna jämföras med Selimovics. 

Båda har i uppgift att göra ett kritiskt motinlägg mot en tidigare talare med starkt situationellt 

ethos. Selimovic måste likt Marcus Antonius ställa sig emot verket av den tidigare talarens 

lysande retoriska konst. Marcus Antonius strategi är att förstärka sitt budskap genom 

känsloladdning, att vädja till publikens känslor, och lyckas därmed vinna över publiken. 

Selimovic väljer istället att använda motstrategier och kritisera den tidigare talaren för 

användande av känsloladdning, och misslyckas därmed att vinna över publiken. Vid en sådan 

kort jämförelse kan man kanske fundera över om Selimovic hade gjort bättre i att själv 

använda sig mer av de persuasiva strategier som originalmodellen visar. 

Vi kan slutligen dra oss till minnes Platons kritik av retoriken och dess verkan i en 

deliberativ demokrati, och även Kants kritik av retoriken som konsten att bedra genom vackra 

illusioner. I samband med detta kan då nämnas att Selimovics konfrontativt dekonstruerande 

kritik av Khemiri visar att dennes text har en rad drag som vi i andra sammanhang förknippar 

med propaganda och ser som försvårande för en demokratisk deliberation. Samtidigt är det 

lätt att sympatisera med den retoriska kraft och energi som Khemiri utvecklar i sin plädering 

för en stor grupp människor som befinner sig i en mycket svår situation. Kan vi dra någon 

slutsats av detta så är det vad vi faktiskt redan visste: att retoriken är ett tveeggat svärd och att 

den enda garanten för att den inte missbrukas är det ethos och det omdöme som dess brukare 

har.  

Det är alltid intressant att diskutera hur retorikens medel används inom offentligheten, 

samhällets medium för åsiktsbildning i det allmänna meningsutbytet. Jag är glad att kunna 

låta min uppsats delta i det forskningsfält som diskuterar retorikens plats i och påverkan på 

idealet om en demokratisk deliberation.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Sekundärt material i fulltext - Bästa Beatrice Ask 

(1) Det är många saker som skiljer oss åt. Du är född i mitten av 50-talet, jag i slutet av 70-

talet. Du är kvinna, jag är man. Du är politiker, jag är författare. (2) Men det finns vissa saker 

som kopplar oss samman. Vi har båda pluggat internationell ekonomi (utan att ta examen). Vi 

har ungefär samma frisyr (även om hårfärgen skiljer oss åt). Och vi är båda fullvärdiga 

medborgare i detta land, födda inom dess gränser, förenade via språk, flagga, historia, 

infrastruktur. Vi är båda lika inför Lagen. 

(3) Därför blev jag förvånad när du i torsdags fick frågan av ”P 1 Morgon” om du som 

justitieminister känner dig oroad över att personer (medborgare, skattebetalare, röstare) 

hävdar att de har blivit stoppade av polisen och frågade på pass enbart på grund av sitt 

(mörka, icke-blonda, svarthåriga) utseende. Och du svarade: 

(4) – Upplevelsen av varför någon har frågat mig kan ju vara väldigt personlig. Det finns 

tidigare dömda som uppfattar att de alltid är ifrågasatta, fast det syns ju inte på någon att man 

har begått ett brott. (…) För att göra en bedömning av om polisen arbetar enligt lagar och 

regler så måste man ha helhetsperspektivet. 

(5) Intressant ordval: ”tidigare dömda”. (6) För det är precis det vi är. Alla vi som är 

skyldiga tills motsatsen har bevisats. (7) När blir en personlig upplevelse en rasistisk struktur? 

(8) När blir den diskriminering, förtryck, våld? Och hur kan ett ”helhetsperspektiv” utesluta 

en stor del av medborgarnas personliga upplevelser? Vilka upplevelser räknas? 

(9) Jag skriver till dig med en enkel önskan, Beatrice Ask. Jag vill att vi byter skinn och 

erfarenheter. (10) Kom igen. Vi bara gör det. (11) Du har ju aldrig varit främmande för lite 

skruvade idéer (jag minns fortfarande ditt omtvistade förslag om att alla sexköpare borde få 

ett gredelint kuvert hemskickat). 

(12) I 24 timmar lånar vi varandras kroppar. (13) Först går jag in i din kropp för att fatta 

känslan av hur det är att leva som kvinna i en patriarkal politikervärld. Sen lånar du mitt skinn 

för att förstå att när du kommer ut på gatan, ned i tunnelbanan, in i köpcentret och ser 

polismännen stå där, med Lagen på sin sida, med rätten att närma sig dig och be dig bevisa 

din oskuld så väcker det minnen till liv. Andra övergrepp, andra uniformer, andra blickar. (14) 

Och nej, vi behöver inte gå så långt som till andravärldskrigs-Tyskland eller åttiotals-
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Sydafrika. (15) Det räcker med vår svenska närhistoria, en rad slumpmässiga upplevelser som 

vår gemensamma kropp plötsligt minns. 

(16) Att vara sex år och landa på Arlanda, i vårt gemensamma hemland. Vi går mot tullen, 

med en pappa som har handsvett, som harklar sig, som rättar till frisyren och bättrar på putsen 

på skorna mot knävecken. Två gånger kontrollerar han att det svenska passet ligger i rätt 

innerficka. Alla rosafärgade människor släpps förbi. Men vår pappa stoppas. Och vi tänker: 

Det kanske var slumpen. (17) Att vara tio år gammal och se samma scen upprepas. Det 

kanske var hans brytning. (18) Att vara tolv och se samma scen. Det kanske var hans håliga 

bag med det trasiga blixtlåset. (19) Att vara fjorton, sexton, arton. 

(20) Att vara sju och börja skolan och få en introduktion till samhället av en pappa som 

redan då var livrädd för att hans utanförskap skulle gå i arv till sina barn. Han säger: 

”När man ser ut som vi så måste man alltid vara tusen gånger bättre än alla andra för att inte 

bli nekad.” 

 

”Varför då?” 

 

”För att alla är rasister” 

 

”Är du rasist?” 

 

”Alla utom jag.” 

(21) För det är precis så rasismen funkar. Den är aldrig en del av vår skuld, vår historia, vår 

dna. Den finns alltid någon annanstans, aldrig här, i mig, i oss. 

(22) Att vara åtta och kolla på actionfilmer där mörka män våldtar, svär gutturalt, slår sina 

kvinnor, kidnappar sina barn, manipulerar och ljuger och rånar och misshandlar. (23) Att vara 

sexton, nitton, tjugo, trettiotvå och se samma pappfigurer återanvändas igen och igen. 

(24) Att vara nio och bestämma sig för att bli klassens plugghäst, världens bästa 

ögontjänare. Allt går enligt planerna och det är bara när vi har vikarie som någon automatiskt 

utgår från att vi är klassens bråkstake. 

(25) Att vara tio och bli jagad av skinheads för första men inte sista gången. De får syn på 

vår gemensamma kropp vid fullgubbsbänken nedanför Högalidskyrkan, de vrålar, vi springer, 

vi gömmer oss i en port, blodsmak i munnen, vårt gemensamma hjärta harbultar hela vägen 

hem. 
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(26) Att vara elva och läsa seriealbum där orientaler är mystiskt exotiska, vackert 

brunögda, sensuella (men samtidigt svekfulla). 

(27) Att vara tolv och åka in till Mega Skivakademin för att provlyssna cd:s och varje gång 

vi kommer dit så börjar väktarna cirkulera som hajar, de pratar i walkie-talkies, de förföljer på 

bara några meters avstånd. Och vi försöker spela normala, vi anstränger oss för att använda ett 

maximalt okriminellt kroppsspråk. Gå normalt, Beatrice. 

(28) Andas som vanligt. Närma dig den där cd-hyllan och sträck dig efter den där 

Tupacskivan på ett sätt som visar att du inte planerar att stjäla den. (29) Men väktarna 

fortsätter spana och någonstans, långt här inne, djupt i vår gemensamma kropp, finns nog en 

skamfylld njutning av att få smaka på den där strukturen som fångade våra pappor, att få en 

förklaring till varför våra pappor aldrig lyckades här, varför deras drömmar dog i ett hav av 

returnerade ansökningsbrev. 

(30) Att vara tretton och börja hänga på fritidsgården och höra historierna. Kompisens 

storebror, som tjafsade emot med Norrmalmspolisen och blev inslängd i en piketbuss och sen 

dumpades med blodig näsa i Nacka. (31) Kompisens kusin som blev indragen och 

misshandlad av väktare i det där lilla rummet på Slussens tunnelbaneperrong (telefonkataloger 

på låren för att det inte skulle bli blåmärken). 

(32) Pappas kompis N som hittades av en polispatrull och blev instängd i en fyllecell 

eftersom han sluddrade och först dagen efter märkte poliserna att något var fel och på akuten 

upptäckte de hjärnblödningen och på begravningen sa hans tjej: Om de bara hade ringt mig så 

hade jag ju kunnat berätta att han inte drack alkohol. 

(33) Att vara tretton och ett halvt och leva i en stad som är under belägring av en man med 

gevär och lasersikte, en person som skjuter elva svarthåriga män på sju månader utan att 

polisen ingriper. (34) Och vår gemensamma hjärna börjar tänka att det alltid är muslimerna 

som råkar värst ut, alltid de med arabiska namn som har minst makt (och helt förtränga 

gångerna när andra strukturer styrde – som när killen i skolan som alla kallade ”juden” 

kedjades fast i ett galler med ett hänglås i jeanshällan, och alla bara skrattade när han försökte 

komma loss, han skrattade också, han försökte skratta, skrattade vi?) 

(35) Att vara fjorton och komma ut från McDonald’s på Hornsgatan och bli frågad på legg 

av två poliser. (36) Att vara femton och sitta utanför en Expertbutik när en polispiket stannar 

till, två poliser kommer ut, ber om legg, frågar vad som händer i kväll. Sen hoppar de tillbaka 

in i bilen. 
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(37) Och hela tiden en kamp inombords. En röst säger: De har ingen jävla rätt att döma oss 

på förhand. De får för i helvete inte spärra av staden med sina uniformer. De är förbjudna att 

göra oss otrygga i våra egna kvarter. 

(38) Men den andra rösten säger: Tänk om det var vårt fel. Vi snackade nog för högt. Vi 

hade luvtröjor och sneakers på oss. Vi hade för stora jeans med misstänkt många fickor. Vi 

gjorde misstaget att ha en brottsbenägen hårfärg. Vi kunde ha valt mindre melanin i våra 

hudar. Vi råkade ha efternamn som påminde det här lilla landet om att det är en del av en 

större värld. Vi var unga. Allt skulle så klart förändras när vi blev äldre. 

(39) Och vår gemensamma kropp växte, Beatrice Ask. Vi slutade hänga på fritidsgården, vi 

ersatte luvtröjan med en svart rock, kepsen med en halsduk. Vi slutade spela basket och 

började plugga ekonomi på Handelshögskolan i Stockholm. (40) En dag stod vi utanför 

Centralstationen i Stockholm och skrev en anteckning i ett kollegieblock (för även om vi 

pluggade ekonomi så hade vi en hemlig dröm om att bli författare). (41) Plötsligt kom det 

fram någon på vår högra sida, en bred man med öronsnäcka: ”Hur är läget?” Han bad om 

legitimation och sen tryckte han upp våra armar i ett polisgrepp och transporterade oss mot 

piketbussen där vi tydligen skulle sitta i väntan på att han skulle få klartecken på att vi 

verkligen var de vi sa att vi var. 

(42) Tydligen matchade vi ett signalement. Tydligen såg vi ut som någon annan. (43) I 

tjugo minuter satt vi där i polisbilen. Ensamma. Fast ändå inte ensamma. För hundratals 

människor passerade. Och de tittade in på oss med en blick som viskade: ”Där. En till. Ännu 

en som beter sig helt i enlighet med våra fördomar.” 

(44) Och jag önskar att du hade varit med mig i polispiketen, Beatrice Ask. Men du var 

inte det. Jag satt där ensam. (45) Och jag mötte alla förbipasserande blickar och försökte 

signalera att jag inte var skyldig, att jag bara hade stått på en plats och sett ut på ett visst sätt. 

Men det är svårt att argumentera för sin oskuld i baksätet av en polisbuss. 

(46) Och det är omöjligt att vara en del av gemenskapen när Makten ständigt förutsätter att 

en är en Annan. 

(47) Efter tjugo minuter släpptes vi ut ur piketbussen, ingen ursäkt, ingen förklaring. I 

stället: ”Du kan gå nu.” (48) Och vår adrenalinpumpande kropp lämnade platsen och vår 

hjärna tänkte: ”Jag borde skriva om det här.” Men våra fingrar visste att det inte skulle ske. 

(49) För våra upplevelser, Beatrice Ask, är ingenting i jämförelse med det som händer andra, 

vår kropp är uppvuxen innanför tullarna, vår mamma är från Sverige, vår verklighet är 
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ombonade kuddrum i jämförelse med det som händer de på riktigt maktlösa, resurslösa, 

papperslösa. Vi hotas inte av utvisning. Vi riskerar inte att fängslas om vi återvänder. 

(50) Och i vetskapen om att andra har det mycket värre så valde vi tystnad i stället för ord 

och åren gick och långt senare lanserades REVA, det rättssäkra och effektiva 

verkställighetsarbetet. (51) Poliser började söka igenom köpcentrum och stod utanför kliniker 

som hjälpte papperslösa och familjer med svenskfödda barn utvisades till länder som barnen 

aldrig hade besökt och svenska medborgare tvingades bevisa sin tillhörighet med sina pass 

och en viss justitieminister förklarade att det inte handlade om rasprofilering utan om 

”personliga upplevelser”. (52) Maktens rutin. Våldets praktik. Alla bara gjorde sina jobb. 

Väktarna, poliserna, tulltjänstemännen, politikerna, folket. 

(53) Och här avbryter ni och säger: Men hur svårt är det att förstå? Alla måste ju följa 

Lagen. (54) Och vi svarar: Men tänk om Lagen är olaglig? 

(55) Och ni säger: Allt handlar om prioriteringar och vi har faktiskt inte oändligt med 

tillgångar. (56) Och vi svarar: Hur kommer det sig att det alltid finns pengar när resurssvaga 

ska förföljas, men aldrig pengar när resurssvaga ska försvaras? 

(57) Och ni säger: Men hur ska vi kunna kombinera ett brett socialt skyddsnät och 

samtidigt välkomna alla? (58) Och vi skrapar fötterna i marken och harklar oss, för om vi ska 

vara helt ärliga så har vi inget klockrent svar på det. (59) Men vi vet att en människa aldrig 

kan vara illegal och att något måste göras när uniformer sprider otrygghet och Lagen vänder 

sig mot den egna befolkningen och här får du nog, Beatrice Ask, du försöker lämna vår kropp, 

du tycker precis som läsarna att det här har pågått för länge, det är bara en massa 

upprepningar, det kommer inte till någon poäng, och du har rätt, det kommer aldrig något slut, 

det finns ingen lösning, ingen nödutgång, allt bara upprepas, för strukturerna kommer inte att 

försvinna bara för att vi röstar bort REVA, REVA är en logisk förlängning av det konstanta 

lågintensiva förtrycket, REVA lever vidare i vår oförmåga att omformulera vår stelnade 

nationella självbild och i kväll i en krogkö nära dig sprider icke-vita personer systematiskt ut 

sig för att inte bli stoppade av dörrvakten och i morgon i din bostadskö använder de med 

utländska namn sina partners efternamn för att inte bli bortrensade och nyss i en 

arbetsansökan skrev en helt vanlig svensk ”FÖDD OCH UPPVUXEN I SVERIGE” med 

versaler bara för att hon vet vad som händer annars. Alla vet vad som händer annars. (60) 

Men ingen gör något. (61) I stället fokuserar vi på att lokalisera människor som har flytt hit på 

jakt efter den trygghet som vi är så stolta över att kunna erbjuda (vissa av) våra medborgare. 

(62) Och jag skriver ”vi”, för vi är en del av denna helhet, denna samhällskropp, detta vi. 



 

49 

 

(63) Du kan gå nu. 

Bilaga2 

Primärt material i fulltext - Jonas, min vän 

(1) Jonas, min vän. (2) Tack för din artikel. Stort tack. (3) Den fick mig att se världen med 

dina ögon. (4) Du erbjöd Beatrice Ask att byta kropp med dig men jag passade på och smög 

in. 

(5) Jag gjorde som du, tänkte som du, kände som du. (6) Det var överväldigande. (7) 

Världen var enkel, begriplig, och jag längtade efter det. (8) Vi två var goda, Ask och polisen 

var de onda. (9) Jag såg landet full av smygrasister, främlingsfientlighet, krökta ryggar. (10) 

Plötsligt tyckte jag att jag kände mer, att jag levde, att jag kunde ägna livet åt det. 

(11) Ditt mörker är naturligtvis inte det enda. (12) Satte mig och läste Maria Sveland. Hon 

såg också könsförtrycket, diskriminering, hur kvinnor förminskades. Nike Markelius. Hennes 

beskrivning av hur kulturarbetare förtycks i ett land av inhumana byråkrater. Sedan träffade 

jag en muslimsk vän. Han fick mig att se islamofobin, i attityder, i förhållningssätt. Judisk 

vän. Ett antisemitiskt land, Malmö, rädsla att skylta med judiska symboler. 

Arbetarklassen. Föraktet mot arbetarklassen, svårt att sätta fingret på men kännbart. 

Homosexuella. För dem var klassföraktet ingenting mot blåmärken och slag. 

Ateister, förtryckta av de religiösa, och religiösa förtryckta av de sekulära. Ungdomar, 

övertygade att polisen hatar dem, att de aldrig bereds utrymme i samhället. Romer, som inte 

kan ens hyra bil. Äldre. Samer. Katoliker. Svarta. Muslimska kvinnor. Funktionshindrade. 

Hemlösa. Tornedalingar. Överviktiga. Landsbygdens folk. Transsexuella. Anorektiska. 

Afrikaner. 

(13) Sedan träffade jag den enda bekant som jag tror röstar på SD. Även han kände sig 

missgynnad. Han ansåg att hans område förfallit sedan invandrarna flyttade in, hans barn blev 

nu kallat ”svenne”. 

(14) Vissa av de här, min vän, var mer förtryckta, diskriminerade, vissa mindre. Men alla 

kände att de, just de, var mest utsatta, mest missgynnade. Mångas pappor hade sagt att de 

måste jobba tre, fyra, tio gånger mer än andra. Många av dem försöker, precis som du, se 

”stöldobenägna ut” i en affär. Fråga romer, hemlösa, arbetarklassen, äldre, svarta, ungdomar, 

kvinnor med burkor, blyga, överviktiga. 

(15) Vems diskriminering är större, viktigare? Vilken grupp kan vi förneka rätten att känna 

så? 
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(16) Måste vi välja, undrar du? (17) En judisk bekant till mig säger: ”vårt problem i Malmö 

är det stora antalet muslimer från mellanöstern. De har inte lärt sig om utrotningen av oss, 

Förintelsen, därför är de ofta antisemiter”. En muslimsk bekant säger: ”vårt problem är det 

konkreta stödet till politiken som mördar oss och tvingar oss att fly hit”. Generaliseringar? 

Visst. (18) Men vem väljer du att frånta upplevelsen? (19) Jag ser ungdomar som tycker att 

det är de äldre som inte låter dem få en plats, och de äldre som osynliggörs av de unga. Vem 

ska jag välja? Jag läser den feministiska ikonen, Susan Okin, som tycker att 

mångkulturalismen inte är bra för kvinnor. Otäckt. 

(20) Det här väcker minnen. Forna Jugoslavien. Kampen om diskrimineringsprivilegiet. 

Slovener ser sig förtryckta av serber, kroater, andra som klistrar fast dem i den balkanska 

myllan. Albaner förtyckta av serber. Kosovoserber av kosovoalbaner. 

Serbiska akademin skriver ett Memorandum där de säger att serber har varit missgynnade i 

forna Jugoslavien. Applåder. Stora applåder. Missnöjet på andra sidan. Vi är alltså inte 

förtryckta? Alla tycker att deras grupp ger mer än de får tillbaka. (21) Jag vet, jag vet: 

”Sverige är inte forna Jugoslavien.” (22) Ändå. Det blev inte lyckat i forna Jugoslavien. 

Kommer det bli bättre här? 

(23) Missförstå mig inte, min vän. (24) Jag säger inte att diskriminering och 

diskriminerade inte finns. (25) Men när jag försöker byta kropp med dig, ser jag ett land 

uppdelat i grupper, och på andra sidan ett Sverige fullt av rasister, kvinnoförtryckare, 

islamofober, antisemiter, homofober, folk som föraktar äldre, afrikaner, invandare, 

arbetsklassen, konstnärer, jag såg elaka, själviska människor som hade endast kränktheten 

gemensamt. Ingen vacker syn. (26) Är vi verkligen sådana? 

(27) Jag slog bort tanken. (28) Jag känner dig, litar på dig. (29) Jag tvingar mig själv: 

”Förstör inte känslan som artikeln lämnade. (30) Världen var begriplig, det fanns goda och 

onda. (31) Tänk inte. Handla.” 

(32) Rinkeby. Jag träffar en grupp ungdomar. De klagar på rasismen, på lektorer som 

skriver ”kan du hjälpa Mohamed, han kommer nog direkt från Mecka”, på polisen som kallar 

dem för ”apajävel”, på ambulansanställda. Jag brukade svara att jag ska göra allt som ligger i 

min makt att sådana lektorer inte ska undervisa, att sådana poliser inte ska få bli poliser. Att vi 

tillsammans kan förändra det. (33) Men nu, i din kropp, min vän, hade jag inget svar. (34) Om 

den lektorn endast är ett symtom på ett rasistiskt samhälle, om han bara säger det som alla 

andra tänker, då är det meningslöst att jaga honom. Han är endast en droppe i det stora 

rasistiska havet. 
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(35) – Vi misshandlas, vi får aldrig jobb. Vad tror du att det ska bli av oss i livet? 

(36) Jag brukade säga att det finns inget socialt öde, ge konkreta råd. (37) Men nu kändes 

det meningslöst, om dessa pojkar och flickor oundvikligen kommer att bli diskriminerade. 

(38) Kung Oidipus. Vad än du gör, kommer ditt öde att hinna ikapp dig. Varför göra 

någonting? 

(39) Jag brukade uppmuntra genom att skapa förebilder, nu vill jag bara säga: även Jonas 

Hassen Khemiri känner sig diskriminerad dagligen! Känner sig mindre än sin skugga. (40) 

Det som väntar er är värre!  

(41) Plötsligt kom det, från sista bänken. 

– Vår enda chans i livet är att vara inkvoterade, som du. 

Jag försökte le. 

– Det är klart att det är så. Du kan inte ens prata svenska. 

(42) Jag stannade upp. Han har rätt. (43) Om vi lever i ett så pass rasistiskt land, som du 

beskriver, då är du och jag, min vän, bara ett alibi som tjänar för att gömma den existerande 

rasismen. (44) Tidigare såg jag oss som två som har förtjänat sin position. Men nu, i din 

kropp, insåg jag att det är omöjligt. (45) Du var plötsligt en medelmåttig författare som 

kompenserar genom att skriva om ”invandrarämnen”. Och jag var en nolla. Nichts. 

Folkpartiets invandraralibi. (46) Om rasism är överallt, min vän, då måste också vi två vara 

del av den. 

(47) – Varför ska vi inte ta första bästa sten och kasta den på en svenne? Säg! 

(48) Där. Precis där, min vän, beslutade jag mig att lämna din kropp. Blev nästan rädd. Vet 

du varför? För jag hade inget bra svar att ge i din kropp. 

(49) Missförstå mig inte. REVA står mig upp i halsen. Jag kan knappast skriva vad jag 

tycker om det. (50) Men jag var tvungen att byta kropp för att svara. För jag ville säga honom 

så mycket. Det som jag säger till dig. 

(51) Då, när jag lämnade dig, började jag misstänka att du, Sveland, och många andra 

väljer att tolka världen så att den bekräftar er världsbild. (52) För sanningen är att när polisen 

var brutal mot dig, som du beskriver i artikeln, kan det ha haft många orsaker. (53) Vi vet 

sällan varför folk beter sig som idioter. Han kanske bråkade med sin chef hela dagen, fick 

utskällning som du skulle betala för, han kanske var en allmänt jobbig typ som klipper till allt 

och alla. Eller så var han rasist. 

(54) Det finns miljontals möjliga svar. Vi vet inte vilket är det sanna. (55) Men du //väljer// 

att tolka det som rasism. På samma sätt som Sveland //väljer// att tolka att Josefssons syfte är 
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att ”få utlopp för sina aggressioner”. (56) Kanske. Men //vi vet inte//. (57) Vi //väljer// och 

ofta väljer vi det som bekräftar den sanning vi vill se. (58) På samma sätt som Avpixlat, som 

skapar den sanning de vill se. 

(59) ”Blanda en sanning med tre doser halvsanningar, lägg i några 'det känns som', krydda 

med väl vald statistik och voila: invandrare är problemet!” Så kan man komma fram till vad 

som helst. Att invandrare är problemet. Eller att Sverige är ett främlingsfientligt land. Eller att 

svenska män är förtryckande som talibaner. 

(60) När jag kom till detta land, min vän, skickade jag min CV till olika teatrar. Ingen 

svarade. Inte ett enda svar! Främlingsfientlighet, tolkade många omkring mig. Men en vän 

sade: ”Övertolka inte. Var försiktig. Vi misstänkliggör individen mer än vi misstänkliggör 

utlänningen. Gå till någon svensk institution så kommer det gå bra för dig.” Jag ansökte, kom 

in på Dramatiska Institutet (DI), sökte därifrån efter kort tid, hos samma teatrar, fast nu på 

DI:s officiella papper. Och? Alla svar med samma innehåll: ”Välkommen!” Så tolka 

försiktigt, min vän. 

(61) Invandrarna är inte Sveriges problem. (62) Inte heller är Sverige ett rasistiskt land. 

(63) Och inte heller är svenska män förtyckande som talibaner. (64) Vilket inte betyder att det 

inte finns problem med integrationspolitiken. Att det inte finns etnisk diskriminering. Eller att 

kvinnor och män är jämställda. 

(65) Därför lämnade jag din kropp. Jag vill kämpa mot diskriminering, för de 

diskriminerade. I din kropp kunde jag inte göra det. (66) Jag hade bara min offerroll. (67) Jag 

kunde inte leva med bilden av människor omkring mig som rasister. Hade jag trott det skulle 

jag inte levt här. (68) Jag ser statistiken, siffror, undersökningar. De är inte sådana som du 

beskriver dem. 

(69) Vi är ovana, tafatta. Vid globalisering, invandring, andra religioner. Det är nytt, okänt, 

förvirrande. Men du är också del av denna ovana, min vän. För hade du varit van skulle du 

insett att landet inte kommer bli mindre främlingsfientligt efter att du beskrivit folk i det som 

rasister. 

(70) Jag är smärtsamt medveten om att det finns människor som skriver ”hjälp Mohamed”, 

jag vet att polisen ropar ”apajävel”, jag ser det. (71) Men att Sverige skulle vara ett 

främlingsfientligt samhälle? (72) Finns det alltså ingen värdering, ingen mylla som föder det 

faktum att Sverige är ett av de mest generösa länderna i västvärlden? Att vi tar emot flest 

ensamkommande barn? Är dessa fakta sprungna ur ett värderingsvakuum? Skulle protester 

mot REVA hänt om vi levde i ett främlingsfientligt land?  
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(73) Det har gått bra för oss två, min vän. (74) Jag kom hit som 24-årig flykting. Jag 

känner till väldigt få länder, inklusive Bosnien och Tunisien, där våra framgångar skulle vara 

möjliga. (75) Du är en hyllad författare, jag en hyllad regissörteaterchef, statssekreterare. Om 

det här landet inte gav mig chansen, vad är då att ge en chans? 

(76) Varje år, min vän, brukar vi träffas på festen hos Ozan och Cissi. Varje år på Sveriges 

nationaldag. Knytkalas. Var och en lagar mat från våra länder och lägger det på Ozan och 

Cissis turkiska bord, mitt i den svenska kalla trädgården. Vacker bild, eller hur? Mustafa, 

Micke, Andres, Clara, Gellert, Qaisar, Madde, du, jag, många nya, gamla svenskar, barn, 

fruar, män. Var och en med sina erfarenheter, sin historia, sitt perspektiv, sina vanor, sina 

smaker, samlas vi för att dela våra erfarenheter, mat, traditioner, smaker. 

(77) Det långa turkiska bordet i den svenska trädgården påstår någonting. Att vi kan 

sträcka oss mot varandra. Att rasismen inte är överväldigande. Våra blandade äktenskap är 

exempel på att människorna i detta land älskas. För de är värda att älskas. 

(78) Ett mångkulturellt samhälle kräver att vi sträcker oss mot varandra, min vän. Att vi 

vill leva med varandra. Det är dess existentiella krav. (79) Det mångkulturella samhället är för 

komplext, för mångfacetterat, har för många minoriteter, grupper, för att tåla ett ”vi är 

förtryckta – ni är förtryckare”, så typisk för industrialismen och dess två klasser. Vi är för 

olika, vi lever i för komplexa maktrelationer, för att världen skulle kunna delas upp i onda och 

goda. 

(80) När jag var liten, på den tiden Sarajevo fortfarande var en mångkulturell stad, 

samexisterade fyra världsreligioner relativt väl. Toleransen förhandlades dagligen. Varje 

eftermiddag dämpade de religiösa i sina katolska och ortodoxa kyrkor, i sina moskéer och 

synagogor, sången, klockor, böneutrop. För att inte störa varandra. 

Från min balkong kunde jag se hur de sträckte sig mot varandra. (81) Sedan kom Milosevic 

och nationalister, tävling i vem som är mest missgynnad, betonade av kollektiva rättigheter. 

De andra nappade. Det var allt som krävdes för att ett mångkulturellt land skulle spricka. 

Idag, i Sarajevo, försöker de överrösta varandra. Sorgligt. 

(82) Du och jag ser olika på det här landet. Men jag ber dig, gå inte dit. Så bygger man inte 

ett mångkulturellt land. 

(83) Du väljer att se: detta land är full av smygrasister. (84) Jag väljer att se: ett vänligare, 

varmare land. Som gav både mig och mina landsmän, en ny chans, lät oss överleva. Vi fick 

leva lite på övertid. Vad mer kan jag begära? Förutom att man själv arbetar för att även andra 

ska få det? 
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(85) Du säger: jag, vi, är ständigt diskriminerade. (86) Jag säger: jag förstår din upplevelse. 

Men det är inte hela berättelsen om detta land. Inte heller den enda. 

(87) Du säger: Det enda ni erbjuder mig är böjd rygg. (88) Jag säger: Ni, tog emot mig, 

oss, många, när andra undvek det. Min och mina vänners tacksamhet är det enda vi kan 

erbjuda. Tack, Jonas. 

(89) Du säger: invandrare får inte komma in. Det måste finnas plats för fler. (90) Jag säger: 

jag håller med. Jag håller med. Men även om vi tycker det behöver vi inte förneka att detta 

land är ett av västvärldens mest öppna och villiga att ta emot invandrare. Gör oss inte till 

någonting vi inte är. 

(91) Du säger: orden skapar min värld, jag ser förnedring. (92) Jag säger: tack för att du 

visade oss vad människovärde är. Det kommer vi att minnas. Men tänk på att beskrivningen 

av människovärde inte får bli en kollektiv anklagelse. Att beskriva generösa människor som 

rasister är att svika dem. Att lämna dem ensamma med förtvivlan. 

(93) Du säger: det är rätt att göra uppror mot det jag finner orättvist. (94) Jag säger: världen 

är inte enkel. Inte uppdelad i onda och goda. (95) Bind dig vid masten. Jag känner de riktigt 

förnedrade. De tycker att det är skamligt att vi hör sirenernas sång. 

(96) Du säger: jag har inte fått min beskärda del av detta samhälle. (97) Jag säger: jag har 

inte gett tillbaka tillräckligt till detta samhälle. 

(98) Du säger, byt kropp med mig. (99) Jag säger: jag försökte. Jag vill inte längre. 

(100) Om jag sårade dig med någonting, Jonas, förlåt mig. Det var inte meningen. (101) 

Jag är inte din fiende. Inte den du behöver kämpa emot, besegra, få ner på knäna. Jag är din 

vän. Det är med dig jag ska leva resten av mitt liv i detta land. 


