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Sammanfattning 

 

Denna uppsats undersöker diskursen kring Black Lives Matter-rörelsen och rasism i svensk 

nyhetsmedia. Uppsatsens syfte är att undersöka hur Black Lives Matter rörelsen i samband med 

George Floyds död har framställs i nyhetsartiklar i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 

under det senaste året. Uppsatsen syftar även till att undersöka hur artiklarna kan skapa ett 

narrativ om rasism. Undersökningen har använt sig av textanalysen ur Norman Faircloughs 

kritiska diskursanalys för att analysera vårt material och utforska våra frågeställningar. 

Faircloughs kritiska diskursanalys har använts som både metod och teori, och tillsammans med 

Stuart Halls teori om the other har undersökningen analyserat artiklarnas språk. Den tidigare 

forskning undersökningen lyft fram fastslår att press och media kan reproducera rasistiska 

narrativ, samt systematiskt tillskriva antirasism negativa egenskaper förknippade med bland 

annat brott, konflikt och intolerans. Genom att undersöka hur nyhetsmedia framställer Black 

Lives Matter-rörelsen och de narrativ om rasism som kan skapas så vill vi öppna upp för 

diskussion kring hur media kan påverka hur vi som konsumerar texterna därefter tolkar och 

skapar förståelse kring dessa ämnen.  

 

Nyckelord: the other, diskurs, tidningsartiklar, Black Lives Matter, textanalys, strukturell 

rasism 
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1. Inledning  

“Detta är vad strukturell rasism är. Det handlar inte bara om personliga fördomar, utan om 

de kollektiva effekterna av partiskhet. [Rasism] är dold. Den manifesteras inte i att spotta på 

främlingar på gatan. I stället ligger den i det utsträckta leendet som följer förklaringen till 

någon olycklig stackare som inte fick jobbet. Den manifesteras i de snabba knycken på 

handleden när ett cv kastas i papperskorgen därför att den sökande har ett namn som låter 

utländskt.” (Eddo-Lodge, 2018, s 61). 

 

Citatet kommer från boken Varför jag inte längre pratar med vita om ras av Reni Eddo-

Lodge. Idén till boken kom till Eddo-Lodge genom hennes frustration kring debatten om 

rasism i Storbritannien. Eddo-Lodge menar att det offentliga samtalet om rasism formuleras 

och kontrolleras av personer som aldrig själva har utsatts för rasism, och därför blir debatten 

kontextlös, ensidig och bristfällig (Eddo-Lodge, 2017).  

 

Den 25:e Maj 2020 arresterade amerikansk polis den afroamerikanska mannen George Floyd 

i Minneapolis i USA då han misstänktes ha handlat med en falsk 20-dollarsedel (Hill m.fl., 

2020). Under det våldsamma gripandet dödades slutligen Floyd på öppen gata, nedtryckt på 

asfalten, med en av polismännen sittande ovanpå med sitt knä mot Floyds hals. Snabbt kom 

händelsen att täcka löpsedlarna, inte bara på nationell nivå utan världen över. Protester och 

demonstrationer mot rasism och polisbrutalitet bröt snabbt ut efter Floyds död, och Black 

Lives Matter-rörelsen (BLM), som ursprungligen grundades i USA redan 2013 i samband 

med mordet på Trayvon Martin (Black Lives Matter, 2020), fick snabbt en enorm 

nytändning. Händelserna i USA spred sig även på global nivå, och i Sverige har ämnen som 

rasism, Black Lives Matter och rasdiskriminering i stor utsträckning kommit att styra 

samhällsdebatter under året som gått. Inte minst har de stora mediebolagen i Sverige varit 

flitiga med att tala om händelserna i USA, om BLM och om svenskar som vittnar om rasism i 

Sverige (se bland annat Orenius m.fl., 2020). 

 

Knappt ett år efter händelsen i Minneapolis sändes SVT:s program “Min sanning”, där Anna 

Hedenmo intervjuar Mattias Karlsson i början av januari detta år (Selåker Hangasmaa, 2021). 

När Karlsson får svara på frågan om hur han tror det är att vara svart i Sverige idag svarar 

han att han inte tror det finns någon utbredd rasism i samhället. Han säger att han tror att 

“Sverige är ett av de minst rasistiska länderna i världen. Kanske någonsin”. Om man däremot 
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läser Länsstyrelsens rapport från 2018 ser man istället tydligt hur statistiken från de senaste 

decennierna visar att rasism har en inverkan på socialt liv inom i princip alla samhällsarenor 

(Länsstyrelsen, 2018). Dessa exempel pekar på just den diskrepans som ofta tycks råda kring 

fenomen som rasism: sociala krafter som opererar så strukturellt att de kan förnekas av en 

svensk riksdagsledamot på nationell tv under bästa sändningstid. 

 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Inom den sociologiska praktiken finns den flera olika teoretiska ramverk som forskare kan ta 

stöd från för att undersöka hur sociala strukturer förekommer. Vår utgångspunkt är att dessa 

strukturer grundar sig i djupt rotade sociala normer som näst intill osynligt genomsyrar 

människors tankar, talesätt och handlingar. Vänder man sig till teorier om diskurser kan detta 

förklaras i hur bland annat språket både förmedlar och konstruerar vår förståelse av 

verkligheten, som sedan kan ta sig till uttryck i sociala normer. Det handlar givetvis dels om 

det språk som förs muntligt, men även det språk som används i text. Till exempel språket som 

används i nyhetsartiklarna som svenskarna läser dagligen. 

 

Hur har samhällsdebatten kring den antirasistiska folkrörelsen Black Lives Matter egentligen 

förts inom svensk media under det senaste året? Finns det ett synligt narrativ i sättet de 

händelser som utspelats sig i USA och BLM-rörelsen porträtterats i våra nyhetstidningar? 

Och hur kan texterna i dessa nyheter anknytas till språkliga diskurser som konstrueras om 

rasism? Vi upplever att rapporteringen kring rasism i samband med BLM och George Floyd 

det senaste året har lagt mindre fokus på den strukturella rasismen som sådan, eller hur 

rasistiska strukturer fortsätter att upprätthållas i Sverige och runt om i världen idag, och mer 

fokus på att rapportera om skadegörelse i samband med demonstrationer och att diskutera om 

rasism ens finns. Vi hoppas i detta arbete kunna undersöka och belysa hur sociala inflytanden 

från nyhetsmedier strukturellt påverkar produktion och reproduktion av diskurs om strukturell 

rasism. 

 

Rasism kan tolkas på flera olika sätt och det finns nästan lika många definitioner som det 

finns texter om rasism. Vi har i detta arbete valt att fokusera på rasism som en social struktur 

i det avseende att vi ser det ut ett brett strukturellt förhållande snarare än nedbrutet till 

enskilda diskriminerande handlingar. Vi har framförallt haft Länsstyrelsens definition av 

rasism som utgångspunkt, som i sin tur tagit avstamp i tidigare definitioner av teoretiker 
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(Länsstyrelsen, 2018, s. 15). Här ses rasism ur en pragmatisk kontext, som utöver idéer 

fördomar och attityder inkluderar handlingar och praktiker, vilket kan reproduceras 

oberoende av en aktörs intentioner. Man definierar rasism främst som en teknologi, vilket 

innebär att rasism: 

 

“1) klassificerar människor i olika ‘sorter’ som tillskrivs olika nedärvda egenskaper;   2) 

åstadkommer och upprätthåller en ojämlik fördelning av status, privilegier, resurser, 

rättigheter och möjligheter till människor på basis av vilken sort de antas tillhöra; 3) 

placerar människor i enlighet med logiken att var slag bör vara på sin plats, och 4) 

naturaliserar den maktordning som skapats genom principerna för sortering, placering 

och fördelning och bevakar de gränser och flöden teknologin skapar och privilegierar” 

(Länsstyrelsen, 2018, s. 15).  

 

Vi delar också Länsstyrelsens ståndpunkt att användningen av begreppet rasism betyder inte 

att det förutsätter existensen av “biologiska raser” (Länsstyrelsen, 2018, s. 15). Ordet “ras” 

har kulturellt konstruerats fram från människans historia sen århundraden tillbaka – ras är 

alltså en produkt av rasism, och inte omvänt.  

 

Black Lives Matter-rörelsen har vuxit fram till att bli den mest omtalade folkrörelsen för 

antirasismen i modern tid, och i fjolåret blev George Floyds död en symbol för BLMs globala 

nytändning. Det har därför varit i samband med Floyds död som tidningar har rapporterar om 

BLM och behandlat diskussioner kring strukturell rasism (ofta förknippat med rörelsens 

demonstrationer, polisvåld och orättvisa samhällsklyftor mellan vita och svarta medborgare). 

Genom att undersöka hur svensk obunden journalistik framställer den antirasistiska rörelsen i 

samband med händelserna i USA ser vi möjliggöra en analys i hur dagens språkbruk skulle 

kunna bidra till att upprätthålla rasistiska föreställningar.  

 

1.2 Syfte och frågeställning  

Mot denna bakgrund är syftet med detta arbete att genom en kritisk diskursanalys undersöka 

hur Black Lives Matter-rörelsen i samband med George Floyds död har framställts i svenska 

nyhetsartiklar under det senaste året (2020). Vi vill granska det språk som används i artiklar 

kring händelserna i USA, och om rörelsen i sig, för att analysera vilka signaler språkets 

narrativ och föreställningar om rasism kan tänkas förmedla till läsarna av dessa texter. Detta 
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för att ge en ökad förståelse till hur nyhetsartiklar, ur en teoretisk ståndpunkt, kan ha en 

inverkan över systematiskt rasism. 

 

De frågeställningar vi därför ämnar utforska är: 

 

1. Hur har Black Lives Matter-rörelsen framställts i samband med rapporteringar om 

George Floyd i svenska nyhetsartiklar under det senaste året? 

2. Hur kan texterna skapa ett narrativ om strukturell rasism?  

 

1.3 Uppsatsens disposition  

Här kommer vi att ge en kort översikt över hur vår uppsats är utformad för att ge en överblick 

och ökad förståelse. I nästa kapitel, kapitel 2, kommer vi att presentera den tidigare forskning 

kring rasism och rasism och media som vi finner relevant för vår uppsats för att kartlägga 

forskningsfälten. I kapitel 3 presenterar vi de sociologiska teorier som vi kommer att använda 

oss av i vår uppsats. Dessa teorier är Stuart Halls teori om the other och Norman Faircloughs 

kritiska diskursanalys, som vi sedan kommer ta hjälp av för att analysera vårt resultat.  

 

Därefter kommer vi i kapitel 4 att beskriva vår metodansats, och här kommer vi återkomma 

till Faircloughs kritiska diskursanalys då denna används som både teori och metod i denna 

uppsats. I samma kapitel kommer vi även att presentera vårt material och diskutera kring vårt 

urval samt våra avgränsningar. Här introduceras och förklaras även vårt kodningsschema och 

hur vi har gått tillväga med kodningen av materialet. I kapitel 4 diskuteras också de etiska 

aspekterna som vi har haft i åtanke under genomförandet av vår uppsats.  

 

I kapitel 5 kommer vi att presentera uppsatsens resultat och analys där vi utefter textanalysen 

i Faircloughs tredimensionella modell kommer att analysera vårt material i syfte att 

undersöka våra frågeställningar. Slutligen kommer vi i kapitel 6 att summera uppsatsen med 

en avslutande diskussion där vi kommer att sammanfatta vår uppsats, diskutera teori, metod 

och tidigare forskning. Vi kommer även ge förslag till vidare forskning. 

 

 

 



 

8 

2. Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer vi att kartlägga forskningsfältet kring strukturell rasism och 

förhållandet mellan rasism och media. Detta ämnar hjälpa till att skapa en tydligare förståelse 

för det forskningsområde vi valt att undersöka och ge en inblick i vad forskare har kommit 

fram till i tidigare studier inom liknande områden. Den forskning vi har utgått från i vår 

studie utgår sammantaget från två huvudsakliga teman: rasism och rasism och media.  

 

2.1 Forskning om rasism 

Sverige är, trots sina utmärkande anti-diskrimineringslagar, ett av de mest rasmässigt 

segregerade länderna i väst när man statistiskt undersöker bostadsmarknaden och 

arbetsmarknaden (Hübinette och Lundström, 2014, s. 424). När man tittar på bland annat 

arbetslösheten är de svenskar med svart eller brun hudfärg överrepresenterade i kategorin. 

Detta gäller trots den statistik som tar hänsyn till tänkbara påverkande faktorer som lika 

utbildning, att vara uppväxt i Sverige, språket och övriga så kallade “svensk-specifika 

mänskliga kapital” (bland annat sociala nätverk och kulturellt anknutna sociala koder) 

(Rydgren, 2004, s. 706).  

 

Länsstyrelsens rapport från 2018 visar även att den svenska arbetsmarknaden i hög grad är 

segregerad, både vertikalt och horisontellt (Länsstyrelsen, 2018, s. 9). Länsstyrelsen 

rapporterar om stora löneskillnader mellan afrosvenskar och den övriga befolkningen och att 

löneskillnaden i den privata sektorn är allt annat än jämställd:  

 

“Personer födda i subsahariska Afrika har 25 procent lägre lön än befolkningen i 

övrigt och afrosvenskar som är födda i Sverige med minst en förälder född i Afrika 

söder om Sahara har 36 procent lägre lön än befolkningen i övrigt.” 

 

Rapporten visar även att det finns skillnader i jämställdhet gällande disponibel inkomst, 

arbetslöshet samt vilka som besitter högstatusyrken och chefspositioner, där svarta svenskar 

alltid drar det kortaste strået. Rapporten fastslår att antisvart rasism och diskriminering har en 

negativ inverkan på afrosvenskars situation på den svenska arbetsmarknaden (Länsstyrelsen, 

2018, s. 13).  
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Hübinette och Lundström fokuserar sin artikel Three phases of hegemonic whiteness: 

understanding racial temporalities in Sweden på den historiska utvecklingen av vad de kallar 

för hegemonic whiteness, som är ett resultat av bland annat Sveriges historiska självbild som 

en vit nation. Artikeln fokuserar även på hur landets språkliga narrativ hela tiden reproduceras 

ur ett vitt perspektiv (med sina privilegier), vilket upprätthåller en vit överlägsenhet 

(Hübinette och Lundström, 2014, s. 426). Begreppet hegemonic whiteness kan på svenska 

översättas till hegemonisk (dominerande, övervägande, framträdande) vithet som betyder en 

sorts fastställd ordning av vithet. Begreppet beskriver det som får dem som uppfattas som 

‘vita’ att räknas som särskilda och överlägsna dem som inte ingår i samma kategori. Detta 

system upprätthålls av svenskarna genom en “färgblindhet” (som här syftar på tendensen att 

förneka stereotyp uppdelning av människor utifrån deras hudfärg) vilken bevarar vithet som 

norm, och gör att icke-vita utsätts för rasism utifrån denna normativa exkludering som inte 

vill kännas till. 

 

Hegemonisk vithet är som analytiskt verktyg inte helt annorlunda teorier om Halls the other 

(1997) (som vi kommer presentera senare i teorikapitlet), men det tar en omvänd 

utgångspunkt. Här finns en normativ accepterad självbild i kontrast till dem som avviker 

denna, men man får samtidigt med i analysen hur det är självbilden, och inte det annorlunda, 

som möjliggör upprätthållandet av rasistiska strukturer mellan människor i Sverige. 

 

Rydgren (2004) talar om olika former av diskriminering i sin artikel om exkluderande 

mekanismer på den svenska arbetsmarknaden, och hans analyser skapar ytterligare förståelse 

över hur just exkluderingen av vissa grupper upprätthålls (Rydgren, 2004, s.707). “Statistisk 

diskriminering”, skriver han, uppkommer när en människa särbehandlas utefter 

föreställningar om den grupp personen tillhör, eller tros tillhöra. Alltså handlar det om 

stereotyper, där man placerar in personer efter grupptillhörigheter snarare än att skapa en 

tolkning av individen. Det som Rydgren lyfter in i sin analys kring stereotypisering är att det 

ofta sker omedvetet utan vidare reflektion (Rydgren, 2004, s.708). Han ser att människor 

tenderar att skapa uppfattningar om andra med hjälp av en omedveten kategorisering.  

 

Tobias Hübinettes har även gett ut en bok på ämnet rasism. I boken, Ras och vithet – Svenska 

rasrelationer igår och idag, utvecklar Hübinette sina argument men tar även hjälp av andra 

forskare och författare som får skriva i egna kapitel. I boken skriver Jakku och Waara (2017) 

om muslimska kvinnors erfarenhet av att bära muslimsk klädsel i “vita rum” (en term som 
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refererar till omgivningar där vithet är normen) i Sverige (Jakku och Waara i Hübinette, 

2017, s. 159). I kapitlet så beskriver författarna hur det vita rummet har synliggjorts för vita 

kvinnor i samband med att de har konverterat till islam. Man har intervjuat sex kvinnor som 

tidigare varit välkomna i de vita rummen i Sverige, men som efter sin konversion till islam 

med medkommande synlig muslimsk klädsel upplever att deras tillträde dit har begränsats 

(Jakku och Waara i Hübinette, 2017, s. 161). Kvinnorna berättar bland annat om oönskad 

uppmärksamhet och extra säkerhetskontroller som de inte upplever att de blivit utsatta för när 

de inte bär den muslimska ekiperingen (Jakku och Waara i Hübinette, 2017, s. 163). De 

vittnar även om fysiska övergrepp och trakasserier på allmänna platser, och upplever sig bli 

avhumaniserade i sin behandling av övriga samhället (Jakku och Waara i Hübinette, 2017, s. 

162). 

 

Författarna beskriver att det handlar om en rasifieringsprocess som skapar normativa 

föreställningar om vad som räknas som svenskhet, och därmed en undermedveten förståelse 

för vilka kroppar som räknas in i den kategorin (Jakku och Waara i Hübinette, 2017, s. 163). 

Man beskriver även hur detta visar hur vithet inte är allomfattande, då även de vita 

muslimska kvinnorna som bär hijab diskrimineras (Jakku och Waara i Hübinette, 2017, s. 

165). Klädseln blir som ett “rasifierat tecken”, som inte passar in i den norm som accepteras i 

vita rum. I texten nämns även detta vara en sorts ‘andrafiering’ av dessa kvinnor, vilket 

handlar just om att man sticker ut från normen. Begreppet kopplar vi till Halls (1997) begrepp 

“the other” och “othering”, som vi kommer att kolla närmare på under teoridelen i kapitel tre. 

 

Loïc Wacquant (2007) skriver om områden som stigmatiseras och vad detta kan leda till för 

människorna som bor där och samhället i stort. Wacquant menar att genom att bland annat 

inom polisväsendet klassa vissa områden för “särskilt utsatta”, och gå ut med listor på dessa 

områden, skapas en stigmatisering kring dessa bostadsområden (Wacquant, 2007, s. 69). Han 

menar att man genom att “feldiagnostisera” dessa utsatta bostadsområden och beskriver dem 

med termer som ghetton, gör man de bosatta en otjänst i och med att man parallellt 

marginaliserar dem från det övriga samhället. Man skapar stereotyper där människor som är 

bosatta i området räknas in i dessa, och när det kommer till de socioekonomiskt utsatta 

områdena leder det till att människor gruppvis systematiseras in i socialt underläge  

(Wacquant, 2007, s. 70). 
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Wacquant menar att detta handlar om en avancerad, mer koncentrerad och isolerande form av 

marginalisering, då det inte bara handlar om en indelning i enbart “arbetarklassområden” 

(Wacquant, 2007, s. 70). Detta fenomen kallar Wacquant för territorial stigmatization och 

med det så menar han att man säger att det är platsen som är problemet, snarare än att man 

benämner problemen i sig eller att man uppmärksammar att problemen kanske skapas utanför 

det stigmatiserade området (Wacquant, 2007, s. 69). På detta sätt menar Wacquant även att 

det blir svårare att lösa de problem som finns, när man betraktar området som problemet 

snarare än att problemet är till exempel hög arbetslöshet eller bristande socialtjänst 

(Wacquant, 2007, s. 72). Genom att peka på ett visst område om ett problem så kan politiker 

och makthavare slippa ansvaret för att hitta lösningar utan istället så förskjuter man 

problemet och ansvaret till själva området i sig.  

 

Drzewiecka uppmärksammar i sin artikel Public memories in the shadow of the other hur 

Polen som nation återberättat sina officiella berättelser, eller “minnen”, angående landets 

antisemitiska historia (Drzewiecka, 2010). I en oro över landets internationella anseende efter 

andra världskriget och sedan sin återvunna självständighet från Sovjet, kan man peka på flera 

sätt som tyder på en strävan att förändra bilden av någon polsk inblandning i folkmordet på 

judar (Drzewiecka, 2010, s. 290) I artikeln visar Drzewiecka hur man försökt förtränga 

landets delaktighet i folkmordet genom bland annat språkliga narrativ i publika uttalanden om 

landets historia, eller genom faktiska redigeringar i historieböckerna (Drzewiecka, 2010, s. 

287). Detta har i sin tur influerat polska medborgares gemensamma uppfattning av de polska 

judarnas faktiska historia. I sin analys av Polens relation till polska judar drar hon två viktiga 

kopplingar: dels relationen mellan de diskurser kring landets offentliga minne (av historien), 

och även relationen mellan det offentliga minnet och relationer mellan folkgrupper i 

samhället idag (Drzewiecka, 2010, s. 293). 

 

Drzewiecka argumenterar för att det är landets diskursiva minne som skapar förståelse för 

rådande relationer mellan människor, och genom att styra nationella narrativ och berättelser 

efter nationens egen agenda sker på bekostnad av judars historia och identitetsskapande 

(Drzewiecka, 2010, s. 291). En sådan styrning kunde ske genom att offentligt tala om de 

polska judarnas utsatthet under förintelsen som en “polsk” tragedi, eller ett “polskt lidande”, 

snarare än ett judiskt. Genom att även göra en diskursiv separering mellan “polack” och 

“jude” har “juden”, i kontrast till polacker, alienerats i nationella diskurser (Drzewiecka, 

2010, s. 297). Detta, i kombination med att ändra det offentliga minnet, har blivit ett sätt att 
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främmandegöra en minoritet i landet och påverkar den övriga befolkningens uppfattning om 

judar och deras historia. Det offentliga minnet av hur historien mellan landet och polska judar 

har även inflytande i sociala institutioner i samhället; om vem som blir inkluderad eller 

exkluderad, vad man minns eller inte minns (Drzewiecka, 2010, s. 295). Att ta bort judarnas 

lidande ur nationella diskursen har det också påverkat den övriga befolkningens inställning 

till judarnas historiska utsatthet (Drzewiecka, 2010, s. 299). Drzewiecka visar alltså hur 

språket kan påverka de utsagor som har direkt påverkan på människors sociala liv.  

 

2.2 Forskning om rasism och media  

I det förra avsnittet i kapitlet fokuserade vi på forskning kring rasism i Sverige och Europa. 

Då vår uppsats har ett särskilt fokus på hur rasism framställs i svenska medier kopplat till 

Black Lives Matter finner vi även ett stort värde i att undersöka och kartlägga tidigare 

forskning kring just rasism och media. 

 

En majoritet av den forskning som vi tar upp kommer från den nederländska forskaren Teun 

A. van Dijk som under en stor del av sitt liv har forskat om just rasism, medier och kritisk 

diskursanalys (Discourse in society, u.å). Vi kommer fortsätta detta avsnitt med att gå in på 

flera delar av hans forskning kring dessa ämnen för att få en djupare förståelse för hur rasism 

och media samverkar. I detta avsnitt kommer vi även att ta upp ett senare verk av Gavan 

Titley som också berör hur media och rasism korrelerar.  

 

I Racism and the press från 1991 redogör Teun A. van Dijk om medias rapportering kring 

etniska frågor. Med denna bok blev van Dijk en av de första forskare som genom en 

diskursanalys undersöker hur etniska minoriteter framställs i media. I en tvärvetenskaplig 

studie har van Dijk undersökt hur främst brittiska och nederländska nyhetstidningar 

framställer etniska minoriteter (van Dijk, 1991). Boken tar upp ett antal olika ämnen som 

rasism, massmedia, sociologi och lingvistik, som därför gör de till en högst relevant studie att 

lyfta i vår uppsats.  

 

Teun A. van Dijk har kommit fram till flera slutsatser i sin forskning, bland annat att pressen 

på ett effektivt sätt kan reproducera rasistiska idéer till sina läsare (van Dijk, 1991, s. 246). 

Studien visade även att händelser och uttalanden om minoritetsgrupper och antirasism i 

media systematiskt sammankopplades till brott, konflikt, intolerans och “omvänd rasism” 
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genom användandet av negativt laddade termer och metaforer som påverkar hur läsaren tar in 

informationen (van Dijk, 1991, s. 246). En empirisk studie som genomfördes bland läsarna av 

tidningarna visade att reproduktionen av rasism från media i stor utsträckning är effektiv, inte 

genom att läsarna automatiskt accepterar medias åsikter, utan därför att media och pressen 

sätter dagordningen för vad läsarna ska bry sig om – och det föreslår även vad läsarna ska 

tycka om dessa händelser (van Dijk, 1991, s. 246).  

 

van Dijk skrev även en artikel om den makt som media besitter (van Dijk, 1995). Van Dijk 

syftar i denna artikel till att undersöka nyhetsmediernas sociala makt. Denna makt innefattar 

inte bara mediernas inflytande över dess konsumenter, utan även det inflytande som medierna 

har över samhällets sociala, politiska, ekonomiska och kulturella maktstrukturer (van Dijk, 

1995). Artikeln kommer fram till att nyhetsmedierna positionerar sig oftast på den sidan av 

en konflikt med mest makt (van Dijk, 1995, s. 24). Media bekräftar status quo, legitimerar 

ojämlikheter och reproducerar det konsensus som finns bland eliten i majoritetssamhället. 

Detta innebär att i ett “vitt” samhälle så bekräftar medierna de vitas världsbild och 

uppfattning om ojämlikheter. När nyhetsmedierna ibland verkar inta en progressiv roll så gör 

dem detta först när det finns en stark och kraftfull social rörelse bland eliten i samhället och 

när dessa först också har intagit denna fattning. Medierna är sällan dem som initierar social 

förändring (ibid, s. 24).  

 

I sin artikeln menar van Dijk även att det finns bevis för att nyhetsmedierna i många 

situationer blir påverkade av vad de ska rapportera om och hur (van Dijk, 1995, s. 28). 

Medierna kan övertalas, manipuleras eller till och med tvingats följa politiska åsikter om 

internationella angelägenheter. Ekonomiska incitament, subtila hot eller 

desinformationskampanjer kan kombineras med politiska synpunkter bland journalister och 

politiker när det gäller att skapa gynnsamma tolkningar av den nuvarande politiska 

situationen i världen (van Dijk, 1995, s. 28). Denna forskning av van Dijk visar även att 

medier inte alltid är objektiva och att det som rapporteras om kan påverka konsumenterna 

(van Dijk, 1995, s. 15). Nyhetsmedierna är en del av reproduktionen av ett samförstånd som 

upprätthåller elitens makt, det vill säga den makt som de vita, manliga, heterosexuella, 

medel- och överklassen har. Denna makt har de över en stor andel av människor som 

klassificeras som icke-västerländska, icke-vita, kvinnliga, ur lägre klasser, fattiga eller de 

som på annat sätt klassificeras som “de andra”. Reproduktionen av denna makt är det som 
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förklarar de strukturer och strategier för nyhetsproduktion och nyhetsreporter från media som 

vi ser i samhället (ibid). 

 

van Dijk skriver i en annan artikel från 2004 återigen om rasism och media. Artikeln heter 

Racism and Argumentation: Race Riot Rhetoric in Tabloid Editorials och ingår i ett större 

forskningsprojekt kring hur diskurser reproducerar rasism. Studien gick ut på att analysera 

två ledare i den brittiska tabloidpressen, där man undersökte hur journalisterna hade skrivit 

om olika händelser och vilka ord och uttryck som användes. I artikeln visar van Dijk att 

medierna brukar presentera etniska minoriteter som stereotyper och ibland med rasistiska 

termer (van Dijk, 2004, s. 243). Detta genom att de etniska minoriteterna i nyhetsmedier ofta 

blir associerade med konflikter, problem och hot mot det allmänna ordningen (ibid). Andra 

ämnen som tenderar att tas upp i relation till etniska minoriteter är kriminalitet, flyktingar och 

negativt laddade tolkningar av kulturella skillnader. Ämnen som rasism, arbetslöshet, social 

välfärd, konst och utbildning kopplas till etniska minoriteter har en viss tendens att tas upp av 

medierna i mindre utsträckning. 

 

Många anställda på europeiska nyhetsbyråer tenderar även att vara vita, och källor och 

referenser till etniska minoriteter är få och detta innebär att den etniska minoriteten inte har 

tillgång till att diskutera sin egen position (van Dijk, 2004, s. 243). Genom detta kan 

nyhetsartiklar ge en vinklad och vitcentrerad bild av det som presenteras, även om tanken är 

att man presenterar mångsidig, objektiv fakta. När tidningarna rapporterar om svarta unga 

män som demonstrerar skriver tidningarna oftast om det som ett upplopp kopplat till våld och 

brott och inte om frustrerade unga människor som demonstrerar mot orättvisa (van Dijk, 

2004, s. 255). 

 

Teun A. van Dijk skrev även ett kapitel i boken A companion to ethnic and racial studies 

(2008). Kapitlet heter Discourse and racism och handlar om hur diskurs påverkar och 

reproducerar rasism. van Dijk menar att den rasism som är en av de mest skadligaste former 

är den rasism som kommer från eliten: politikerna, medierna, utbildningen, vetenskapen et 

cetera (van Dijk, 2008, s. 148). Hur dessa eliter pratar om den etniska minoriteten påverkar 

de beslut som tas och val som görs, och i sin tur påverkar detta hur minoritetens vardag ser ut. 

På detta vis menar van Dijk att diskurser är ett viktig verktyg i reproduceringen av rasism 

(ibid).  
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Gavan Titley publicerade 2019 boken Racism and Media där han menar att medierna idag 

spelar en roll i att popularisera och utforma offentliga diskurser om ras och rasism. Titleys 

bok ger en uppdaterad och detaljerad redogörelse för hur medierna hjälper till att forma och 

sprida rasistiska idéer och diskurser kring antirasism. Titley menar att de ständigt närvarande 

diskussionen om rasism, om vad som räknas som rasism och vem som har rätt att bestämma 

vad rasism är, är själva utgångspunkten i hur media reproducerar rasism. Detta fenomen kring 

att diskutera rasism kallar Titley för “rasismens diskutabilitet” (Titley, 2020, s. 3). Detta gör 

rasismen till en åsiktsfråga, inte levd historia och erfarenhet.  

 

2.3 Tidigare forskning: sammanfattning 

I detta avsnitt har vi redogjort för tidigare forskning för att ge en överblick av 

forskningsområdet om rasism och om rasism och media. Inom ämnet rasism finns otroligt 

mycket tidigare forskning, med de forskningsartiklar vi har valt ut till just denna studie har 

för oss varit extra relevanta både i sitt fokus och utifrån de teorier och begrepp som forskarna 

använt. Den tidigare forskningen som vi nu tagit fram om rasism och media visar att språket, 

och därmed media, kan ha en aktiv roll i reproduktionen av rasistiska strukturer, och att de 

narrativ som målas upp av media kan direkt påverka vad konsumenterna har för åsikter. Efter 

att nu ha kartlagt vårt forskningsområde kommer vi i nästa kapitel kommer vi gå över till de 

två teorier som vi har använt oss av för att reda ut de forskningsfrågor som uppsatsen 

undersöker. 
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3. Teoretiskt ramverk  

I detta kapitel kommer vi att presentera de teorier och teoretiska begrepp som kommer att 

användas som verktyg för att undersöka de sociala fenomen som vi uppmärksammar i 

studien, och som senare skapar teoretiska referensramar i kommande analysdel. Precis som 

forskningen används dessa teorier som en genomgående vägledning i vårt arbete, men där 

forskningen snarare kartlagt kontexten till vårt forskningsområde kommer detta kapitel ge oss 

redskap för att hjälpa oss att reda ut våra forskningsfrågor.  

 

Vi kommer utgå från två huvudsakliga teorier: dels Stuart Halls teori om the other och dels 

Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. I samband med båda dessa teorier kommer 

maktperspektivet att uppmärksammas, då det är ett begrepp och dimension som är starkt 

sammanknutet med båda teorierna och med det övergripande temat strukturell rasism i sig.  

 

3.1 Stuart Hall: The Other 

I “The spectacle of the other” försöker Stuart Hall reda ut hur vi framställer människor eller 

platser som är annorlunda oss själva (Hall, 1997). Detta gör han genom att analysera 

representation i form av stereotypisering. Till sin hjälp har han teorin och begreppet “the 

other”, som gestaltas av kontrasten till vad vi förstår oss själva som. Människors 

framställande av “the other”, en företeelse vi väljer att benämna ‘othering’, används flitigt i 

samhällsvetenskaplig forskning när det kommer till studier av människor och samhällen. The 

other är ett begrepp som kontinuerligt dyker upp i den sociologiska teorin (se bland annat 

Hage 2016, 1997; Agius 2017; Drzewiecka 2010), och är även ett användbart verktyg som 

ofta kan hjälpa att vidare analysera andra sociala fenomen som bland annat segregering, 

stigmatisering, maktrelationer eller rasism. 

 

Stereotyper är det som enligt Hall reducerar människor in i förenklade och grundläggande 

kategorier, vilka normaliseras till att framstå naturliga (Hall, 1997, s. 257). Han gör en 

distinktion mellan att “stereotypisera” och “typifiera”, där han definierar det senare som det 

mer basala sättet vi ordnar in ting och personer i “typer” för att förstå vad det är. Det förra är 

snarare när vi har några få förenklade karaktärsdrag vi överdrivet och förenklat reducerar ner 

en person till. Stereotyper, fortsätter han, separeras även ifrån vad som är det normala och det 

accepterade, och blir istället exkluderade för att inte passa in vilket gör att stereotyper 

upprätthåller sociala ordningar och strukturer. Här finns även ett maktperspektiv, där bland 
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annat Douglas menar att negativa känslor väcks kring det som inte passar in, vilket igen gör 

att den stereotypiserade other som normativt kategoriserats in efter en stereotyp, 

systematiseras in i ett underläge (Douglas i Hall, 1997, s. 258). 

 

Hall tar upp flera förklaringar till hur man kan förstå denna separering från vad man 

identifierar sig själv som, och vad man tolkar som annorlunda. En sådan förklaring som tas 

upp är att det som ses som annorlunda kan ses som “relationellt” i det avseende att något får 

mening i kontrast till vad som skiljer det i från något annat (Hall, 1997, s. 235). På samma 

sätt kan nationalitet få en mening i samband med hur nationaliteten skiljer sig från andra, och 

även, teoretiskt sett, kan mening skapas i skillnader mellan människors hudfärg. På ett 

liknande sätt använder Hall sitt begrepp “binära motsatser“ (binary oppositions), där det finns 

ett relationellt meningsskapande i två motsatser (säg, svart/vit). Men av samma anledning kan 

detta tendera till att man direkt placerar in det som skiljer sig i antingen det ena, eller det 

andra, vilket försvårar förmågan att se hur binära motsatser kan samverka: att samma person 

kan vara ‘både och’.  

 

En ytterligare vinkel är att meningsskapandet är dialogisk (Hall, 1997, s. 235). Här är tanken 

att man i en dialog med the other gemensamt skapar mening till skillnaden mellan sig. Det är 

ett dialogiskt samspel, där interaktionen mellan personer kontextualiserar betydelse för 

olikheten. Ur ett ytterligare mer psykoanalytiskt perspektiv kan även othering ses som en del 

av människors fundamentala sätt att tolka och förstå sin omvärld. Här fungerar the other som 

en essentiell del av människans sätt att förstå sig själv, en idé som grundas i Freuds teori om 

människans ursprungliga förståelse av det feminina och maskulina könet (Hall, 1997, s. 237). 

 

En viktig dimension i analysen kring the other och stereotyper är att den som anses 

annorlunda i denna mening, inte bara associeras till något icke-önskvärt eller inte accepterat, 

utan även till något främmande – vilket också är förankrat till en viss rädsla (Douglas i Hall, 

1997, s. 258). Detta gör utrymme för människor att skapa illusioner av upplevd fara när det 

kommer till the other, vilket kan vara en motiverande anledning att upprätthålla barriären 

mellan sig och “de andra”.  

 

Hall fördjupar sin analys kring othering till att undersöka hur the other blir rasifierad i 

västvärlden (Hall, 1997, s. 239). Hall menar att den rasifierade other utvecklats från 

västvärldens historiska möten med svarta människor: första gången när europeiska köpmän 
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kom i kontakt med de afrikanska kungarikena på 1500-talet, då vita människor började 

förslavandet av svarta människor och som fortsatte i över tre århundraden framöver. 

Efterverkningarna av detta förhållande har lämnats kvar i samhällen idag, långt efter att 

slaveriet avskaffats. Det andra “mötet” mellan vita och svarta i historien menar Hall var 

europeisk kolonisering av Afrika, och det tredje mötet var migrationsvågor från “tredje 

världens länder” till Europa och USA. Denna historia, argumenterar Hall, har varit 

fundamentala i de föreställningar om “ras” som funnits i västländer ända fram till nutid. 

 

Den rasifierade diskursen menade Hall vara uppbyggt av binära motsatser (Hall, 1997, s. 

243). Dessa sa han var uppbyggt av, på den ena sidan, civilisation (vit) och, på den andra 

sidan, barbarism (svart), och dessa polariserade motsatser representerar en grundläggande 

skillnad mellan den mänskliga arten. Mycket hade växt fram från slaveriet, då man sett den 

svarta människan ha en barbarisk natur till skillnad från den civiliserade vita. Denna syn 

förstärktes i samband med vad som uppfattades som “vetenskapliga bevis”, som la till grund 

för en form av “vetenskaplig rasism”. Man pekade då på det visuella, den mänskliga kroppen, 

och skapade en rasifierad betydelse för olikheterna mellan vita och svarta kroppar (Hall, 

1997, s. 244). Med detta kunde man peka på en otvivelaktig visuell olikhet mellan mänskliga 

kroppar, och Hall menade att detta bevisar hur en visuell diskurs har lett till en produktion av 

en “rasifierad kunskap”.  

 

Hall refererar i sin text till Foucaults maktteori och menar att när man tillskriver människor 

stereotypa egenskaper eller sätter dem i facket ‘the other’ så ingår man i ett spel mellan makt 

och kunskap (Hall, 1997, s. 259; 261). Foucault använder här makt som tillgång till kunskap, 

representation, idéer, kulturellt ledarskap och auktoritet, samt ekonomiskt och fysisk övertag 

eller tvång. Foucault menar att makt och kunskap kan skapa ett styre av sanning, och den som 

sitter på makten och kunskapen kan utnyttja dessa för att bestämma vad som är sanning, vad 

som är viktigt och vad som är objektiv fakta. Detta har använts genom historien för att utöva 

makt. De som besitter makten kan bestämma att de andra, the other, är underlägsen och 

riskerar därför att utsättas för övergrepp, därför att sanningen säger att de är annorlunda. 

Makten konstruerar diskurser som reproducerar denna makt och upprätthåller maktordningen. 

 

Gemensamt när det gäller teorier om othering är att det någonstans handlar om ett sätt att 

förstå sig själv, eller andra, i kontrast till det vi/dem/det inte är. Det handlar om människors 

sätt att tolka och skapa mening, och det görs med hjälp av att se skillnader och kontraster 
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mellan objekt och subjekt. Därför menar vi likt vad Hall gör, att othering kan ge en 

betydelsefull förståelse för sociala fenomen som bland annat rasism och stigmatisering. 

Precis som vad Hall tar upp i samband med sin psykoanalytiska infallsvinkel så innebär ett 

internaliserat förhållande till the other en subjektiv uppdelning som kan lägga grund för bland 

annat omedveten rasifierad diskriminering. Detta skapar möjlighet för omedveten eller dold 

rasism som innebär att en person tänker och handlar rasistiskt utifrån stereotyper som den inte 

själv är medveten om att den har. 

 

3.2 Faircloughs kritiska diskursanalys: teorin 

Då vi i det här arbetet kommer vi att använda oss av en kritiskt diskursanalys som 

metodansats utgör därmed diskursteori en grundpelare i vårt teoretiska ramverk. 

Diskursanalysen är en sammanlänkning mellan teori och metod, vilket innebär att tillämpning 

av analysen som metodansats förutsätter vissa grundläggande filosofiska premisser (teorin) 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 10). I detta avsnitt kommer vi således först ge en 

överblick över det diskursanalytiska fältet, och därefter en redogörelse för den kritiska 

diskursanalytiska teorin. 

 

Diskurs syftar på sättet vi brukar språket, som kan beskrivas vara fastställt (dock inte 

oföränderligt) och strukturerat i olika mönster (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7). När 

vi talar gör vi det i språkliga mönster, vilket innebär att de avspeglar hur vi förstår vår 

omvärld. Diskursanalysen motsvarar i grund och botten analysen som görs av dessa mönster. 

Av de flera diskursanalytiska angreppssätt som finns uppmärksammar de som bedriver kritisk 

forskning även maktrelationer i dessa mönster, där normativa perspektiv kartläggs och 

kritiskt granskas (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 8).  

 

Norman Faircloughs kritiska diskursanalys har likt flera andra diskursanalyser sin 

utgångspunkt inom socialkonstruktionismen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 11). 

Socialkonstruktionism är i sig ett samlingsord för ett flertal nya teorier inom samhälle och 

kultur som menar att samhället är socialt konstruerat av människor som är i samspel med 

varandra, och diskursanalys är i sin tur är en vanligt förekommande ansats hos 

socialkonstruktionister. Socialkonstruktivismen menar att perspektiven och meningen av 

begrepp som till exempel genus, kön, manlighet, rasism, klass et cetera skapas av de 

människor som använder dem i den tid som de används. Det finns även vissa gemensamma 
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nyckelpremisser hos de socialkonstruktionistiska angreppssätten, som annars är så pass 

många och föränderliga att det blir omöjligt att ge en exakt gemensam definition. Den första 

premissen är en kritisk inställning till att det finns en objektiv sanning, då man istället ser att 

människor fabricerar en verklighet efter hur man kategoriserar och förstår sin omvärld 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 11–12).  

 

Den andra premissen är att vårt förhållande till kunskap präglas av vårt kulturella och 

historiska arv (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 12). Därför förändras våra världsbilder 

med tiden, och hade kunnat se annorlunda ut om historien och kulturen också sett annorlunda 

ut. När vi handlar inom diskursiva mönster ses det även som socialt handlande vilken hjälper 

konstruera den sociala världen – som innefattar identiteter, kunskap och sociala relationer. 

Den tredje premissen är att sociala processer frammanar och upprätthåller vårt sätt att förstå 

världen, och det är genom social interaktion som kunskap skapas. Den fjärde och sista 

premissen är att dessa socialt skapade verkligheter inramar även de handlingar som kommer 

naturligt, och de handlingar som inte gör det. Detta betyder att även om vår världsbild är 

socialt konstruerad så får den faktiska sociala konsekvenser för samhället.  

 

Utöver dessa övergripande premisser inom socialkonstruktionismen finns även ett 

gemensamt förhållande till språket. Den språkfilosofi man utgår från säger att det alltid är 

genom språket vår förståelse av verkligheten sker (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 

15–16). Det är alltså ingen objektiv verklighet som avspeglas i vårt språk, utan tvärt om vi 

som genom språket socialt konstruerar den. Vi kan därför tillskriva samma fenomen olika 

mening utifrån olika perspektiv eller diskurser, och det är på det sättet diskurserna får sociala 

konsekvenser. Utövande, eller användandet, av de språkliga diskurserna (så kallad “diskursiv 

praktik”) ger oss konsekvent uppfattning om vad som känns möjligt eller relevant i 

situationer vi finner oss i, och det kan därför ses som den “sociala praktik” som konstruerar 

den sociala världen. Social praktik är ett begrepp som inom det diskursanalytiska fältet pekar 

på hur våra handlingar dels är kontextbundna och individuella, samtidigt som de är 

institutionaliserade och socialt förankrade (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 25). 

 

Michel Foucault är känd för att ha myntat diskursbegreppet och han var även den som 

började utveckla diskursanalysen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 19). Hans teori är 

generellt också i linje med de socialkonstruktionistiska spåret när det kommer till relationen 

mellan sanning och diskursiva konstruktioner. Foucault såg så kallade kunskapsregimer, 
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inom vilka det råder strukturer av vad som är sant eller falskt, och att de formats och delats 

upp i historiens rådande epoker. Det som utvecklats i senare diskursanalyser sen Foucaults 

teori var att denna uppdelning inte bara gav utrymme för en kunskapsregim i taget, utan att 

det snarare finns flera diskurser som cirkulerar samtidigt och hamnar i konflikt med varann 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 20). 

 

Foucault fortsatte även att väva in kunskapen och maktens samspel med kunskapsregimerna 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 20). Han såg på makt som knuten till kunskap, vilket 

därför sätter gränserna över vad som är möjlig eller inte. Makten verkar på en central nivå 

och präglar sociala relationer mellan aktörer, som kan bestå av individer, stater eller grupper, 

snarare än att en aktör utövar makt mot ett passivt subjekt. Makten, menar han, konstituerar 

den sociala världens diskurser, kunskap och subjekt i samhället. Därför är det genom makt 

objekt kategoriseras in i grupper som skiljs från varandra:  

 

“Det som får makten att äga giltighet, det som gör att den blir accepterad, är helt enkelt 

det faktum att den inte bara tynger oss som en kraft som säger nej utan genomsyrar och 

skapar tingen; den framkallar njutning, frambringar kunskap, skapar diskurs. Den måste 

betraktas mer som ett produktivt nätverk som löper genom hela samhällskroppen än som 

en negativ instans med förtryck som uppgift” (Foucault i Winther Jørgensen & Phillips, 

2000, s. 20) 

 

Konsekvent leder det till ett maktutövande i att skapa sanningar om världen (Foucault i 

Lawler, 2014, s. 70). Detta maktuttryck sker i det vi uppfattar som rättigheter, skyldigheter, 

normalitet och i vårt självförverkligande. Detta normaliserade maktsystem strukturerar och 

disciplinerar människor genom sociala nätverk i samhällen, utöver de formella styrmedel som 

förmedlas och kontrolleras av staten. Därför, när det kommer till diskursanalysen, uppmanar 

Foucaults teori att man ska försöka uppmärksamma hur diskurser skapar sanningar, definierat 

som “sanningseffekter, i vad som egentligen varken har något verkligt objektivt sant eller 

falskt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 21). Detta då de sanningar som produceras från 

diskurserna styr utsagor som sprids och integreras i maktsystem över hela världen. 

 

Den kritiska diskursanalysen är både beteckningen på ett bredare analytiskt angreppssätt, 

samtidigt som det även är namnet Norman Fairclough använder för sin egenutvecklade teori 

och metod (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 66). Gemensamt för alla kritisk-
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diskursanalytiska angreppssätt är att det handlar om att undersöka och teoretiskt 

problematisera relationen mellan diskursiv praktik (som textproduktion och textkonsumtion) 

och den sociala och kulturella utvecklingen i sociala sammanhang. Den kritiska 

diskursanalysen betonar just hur den diskursiva praktiken är en viktig form av social praktik 

som bidrar till att konstituera den sociala världen, och därför syftar den kritiska 

diskursanalysen till att belysa hur diskurser som förmedlas med texter har inverkan på sociala 

och kulturella fenomen i samhället. 

 

Faircloughs kritiska diskursanalys betonar särskilt just denna relation i hur den sociala 

världen ömsesidigt konstituerar och konstitueras av olika diskurser (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s. 13). Teorin skiljer sig dock från andra diskursanalytiska teorier, bland annat 

i hur han ser diskursen som en utav flera komponenter i social praktik. Fairclough menar 

alltså inte att diskursiv praktik är den enda sociala praktiken, utan att den samspelar med flera 

andra sociala fenomen som kan verka enligt andra filosofiska logiker än diskurser, och som 

därför också bör studeras med åtskild analysmetod (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 

25). Dessa andra praktiker kan vara ekonomiska praktiker, eller institutionaliserade former av 

socialt handlande. 

 

Denna relation som den diskursiva praktiken har med andra sociala praktiker/dimensioner 

kallas för ett dialektisk samspel, då de ömsesidigt konstituerar varann (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s. 25). Fairclough ser således att sociala strukturer innefattar alla samhällets 

sociala relationer, både uppbyggd av diskursiva som icke-diskursiva element (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 71). Ett exempel på denna typ av förhållningssätt kan vara hur 

han hade analyserat diskursiva praktiker inom media. Dels kan man undersöka hur språket 

kan påverka hur politiken formas, men man tar samtidigt hänsyn till att de diskursiva 

praktikerna själva har påverkats av samhällskrafter annat än diskurser: som strukturer i 

politiska system eller strukturer i medieinstitutionen. 

 

Den kritiska diskursanalysens maktperspektiv ger teorin vad som beskrivs som ”ideologiska 

effekter” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 69). Detta syftar på hur analysen kopplar 

samman diskursiv praktik och dess inverkan på både skapandet och reproduceringen av 

ojämlika maktförhållanden mellan sociala grupper. Detta maktperspektiv tar visserligen efter 

vissa delar från Foucaults maktteori, men i kritisk diskursanalys vävs det också in hur vissa 

sociala grupper i samhället därmed konkret underkastas andra. Därför undersöker den kritiska 
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diskursanalysen både hur diskursiva praktiker påverkar konstruktionen av sociala 

maktrelationer och hur de diskursiva praktikerna hjälper främja vissa sociala gruppers 

intressen. 

 

Syftet med just det kritiska i den kritiska diskursanalysen är således, rent konkret, genom att 

urskilja den diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av bland annat maktförhållanden, 

därför kunna medverka till mer jämlika sociala maktförhållanden inom bland annat 

kommunikationsmedlen (som media) i samhället (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 69). 

Detta gör att den kritiskt diskursanalytiska ansatsen inte utgör sig själv vara politiskt neutral i 

sin forskning, då de har detta politiska engagemang att kunna bidra till social förändring och 

ökad jämlikhet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 70).  

 

3.3 Faircloughs tredimensionella modell  

Fairclough utvecklade sin egen modell för kritisk diskursanalys, som är en tredimensionell 

modell och bygger på hans tolkning av diskursbegreppet – som han såg dels innebära det 

abstrakta språkbruk som social praktik, och också “ett sätt att tala som ger betydelse åt 

upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv” (Fairclough i Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 

s. 72). Därför har han brutit ner diskursens roll till tre funktioner: att konstruera identiteter, att 

konstruera sociala relationer och att konstruera kunskaps- och betydelsesystem (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 73).  När man ska analysera en diskurs, menar Fairclough 

följaktligen att man ska göra det på två olika plan. Man ska analysera:  

 

i) den kommunikativa händelsen: alltså själva språkbruket, i till exempel en tidning. 

ii) diskursordningen: alltså alla de diskurstyper som tillsammans används inom den 

aktuella sociala institutionen eller domänen, till exempel medieinstitutionen. 

 

Termen diskurstyper innebär både diskurser och så kallade genrer. Genrer är det språkbruk 

som är sammankopplat med och konstituerar en del av särskilda sociala praktiker – vilket 

skulle kunna vara en “nyhetsgenre” eller “reklamgenre” (Fairclough i Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s. 73). Diskursordningen kan därför till exempel vara “mediernas 

diskursordning”, som består av sina diskursiva praktiker inom vilka både ett viss talspråk och 

skriftligt språk produceras och tolkas. Det finns följaktligen bestämda sätt som man talar och 

skriver på beroende på diskursordningen i den särskilda institutionen (som media). 
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När det kommer till det första planet av en diskursanalys menar Fairclough att språkbruk kan 

delas upp i tre dimensioner: 

1. det är en text: tal, skrift, bild eller en kombination av dessa,  

2. det är en diskursiv praktik: produktion och konsumtion av texter,  

3. det är en social praktik: den bredare sociala praktik som språkbruket (kommunikativa 

händelsen) tar del av. 

 

Detta är dessa tre dimensionerna som återspeglas i Faircloughs så kallade tredimensionella 

modell (se figur 1).  

   Figur 1. 

 

Den första nivån i Faircloughs tredimensionella modell är då den textuella nivån: denna 

handlar om att analysera textens språkliga egenskaper, såsom vokabulär, grammatik, tema 

och struktur (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 75). Den andra dimensionen av 

modellen består av diskursens diskursiva praktiker, som handlar om relationer kring texten 

och hur den produceras och konsumeras i relation till sociala förhållanden (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 75). Den tredje dimensionen av Faircloughs modell är 

diskursens sociala praktik, eller diskursens utövning (Starks & Trinidad, 2007, s. 237). Detta 

plan är en ytterligare bredare dimension från textanalysen och den diskursiva praktiken, men 

viktigt är att se hur den står i relation till de två tidigare planen (Winther Jørgensen & 
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Phillips, 2000, s.75). Syftet med denna modell är att kunna kartlägga de kopplingar som finns 

mellan språk som används och social praktik, och den andra dimensionen i modellen fungerar 

som en mellanhand mellan de dessa två nivåerna (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 76) 

 

Fairclough menar att dessa tre dimensioner i praktiken tenderar att överlappa med varandra 

och att det inte heller är nödvändigt att följa modellens tre nivåer från början till slut, utan 

man kan börja med den tredje nivån diskursens sociala praktik om det passar ens 

undersökning (Starks & Trinidad, 2007, s. 231). För oss gäller detta framför allt när det 

kommer till den andra och tredje dimensionen den sociala praktiken. Detta med tanke på att 

den analysen förutsätter användningen av ytterligare teorier och data än endast empirinära 

textanalys av artiklarna. För att väva in den tredje dimensionen hade både kulturteori och 

sociologisk teori kunnat behövas för att analysera alla sidor inom den sociala praktiken (som, 

enligt Fairclough, inte bara innehåller diskursiva element) (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000, s. 75). 

 

Även det föränderliga elementet i Faircloughs diskursanalys är viktigt för att förstå hur man 

kan förändra diskursordningen inom en social institution eller domän genom att använda 

diskurser och genrer på ett nytt sätt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 76). Det skapar 

också en förståelse för hur dagens språkbruk i tidningsartiklar bygger på det språkbruk som 

man använt inom journalistik tidigare, och därför kan ske rutinmässigt utan vidare reflektion 

över hur ordval eller uttryck kan ha för inverkan på människorna som läser artiklarna. Detta 

perspektiv är det som begreppet “intertextualitet” syftar på, det vill säga att kommunikativa 

händelser aldrig börjar om från början utan bygger på tidigare händelser (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000, s. 77). Historien har inverkan på hur man idag använder språket i 

tidningsartiklar, och vi bidrar därför även till den historiska utvecklingen genom språkbruket 

i texterna. Faircloughs ser att detta tyder på att språkbruket paradoxalt både är stabilt och 

instabilt, kontinuerligt och förändrande (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 78). 

 

Omvänt banar detta även väg för att bevara bestämda strukturer genom kommunikativa 

händelser, då upprätthållandet av en dominerande diskursordning kan komma att bevara en 

dominerande social ordning (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 77–78). Detta kan vara 

lätt hänt eftersom diskursordningen i en social institution eller domän utgörs av de diskurser 

som används inom den institutionen eller domänen, och därför är även dessa diskurser de 

resurser för kommunikation som står till förfogande (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 
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76). Detta begränsar ofta vad man upplever att man faktiskt kan säga eller kommunicera 

inom en viss institution eller domän. Därför, om sociala maktstrukturer dessutom begränsar 

aktörers möjlighet att få tillträde till olika sociala institutioner eller domäner menar 

Fairclough också att fastställda sociala ordningar kan bevaras av dominerande sociala 

grupper (Fairclough i Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 78). Däremot är inte vissa 

diskursiva praktiker direkt låsta till en viss social institution utan kan användas inom flera 

olika sociala sammanhang. Därför kan det vara nödvändigt att i en diskursanalys även 

utforska vilka relationer den sociala institutionen man undersöker faktiskt har till andra 

sociala institutioner eller domäner (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 78). 

 

3.4 Teori: sammanfattning  

I detta avsnitt har vi redogjort för uppsatsens teoretiska ramverk. Vi har presenterat Stuart 

Halls teori om the other samt Faircloughs teori om kritisk diskursanalys, och även redogjort 

för Faircloughs tredimensionella modell i sin helhet. Nästa kapitel kommer handla om den 

metodansats vi använt specifikt i vår undersökning, alltså de delar ur Faircloughs teori och 

modell som vi tagit efter i vår undersökning som främst utgörs av en textnära granskning med 

koppling till teorierna ur detta kapitel. 

 

Alla olika metodansatser och teorier kommer alltid med sina egna begränsningar och 

problem. Fairclough har en modell som beskriver förhållandet mellan språkbruk och bredare 

samhälleliga praktiker, och en kritik han fått handlar om att gränsen mellan diskursanalysen 

och analysen av den sociala praktiken inte görs tillräckligt tydlig (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s. 93). Faircloughs modell erbjuder även en väldigt begränsad klarhet i hur 

mycket analys som ska genomföras och vi får inga ledtrådar kring vilka former av 

sociologisk teori eller kulturteori som bör användas. 

 

När det kommer till meningsskapande som texter bidrar till enligt den kritiska 

diskursanalysen, ska man även alltid komma ihåg att det finns ett subjektivt 

tolkningsutrymme där texter kan skapa olika betydelse beroende på läsaren (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 80). Personer kan skapa egna subjektiva tolkningar av samma 

text beroende på förbindelser man gör mellan texten och sin egen verklighetsuppfattning 

(som kan variera utifrån de ideologier och praktiker en individ influerats av). 
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4. Metod  

I detta kapitel kommer vi att presentera hur vi gått tillväga under vår undersökning. Som 

föregående kapitel nämnt använder vi oss av Faircloughs kritiska diskursanalys som både 

metod och teori i denna uppsats då denna lämpar sig väl för analyser och forskning i 

kommunikation, kultur och samhälle (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 8).  

 

4.1 Metodansats   

Faircloughs kritiska diskursanalys är som vi redovisat i föregående kapitel både en teori och 

metodansats, och därför bygger ansatsen på de teoretiska utgångspunkter som kapitel 3 tar 

upp. Det som är en viktig utmärkelse med den kritiska diskursanalysen är synen på diskurs 

som att vara både konstituerande och konstituerad, och hur diskursen reproducerar och 

förändrar det vi tolkar som kunskap, våra sociala relationer, maktrelationer och andra sociala 

strukturer (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 71). 

 

När man genomför en diskursanalys gör man en noggrann analys av texten och språket i 

texten som kan hjälpa belysa skapande och upprätthållandet av dessa sociala strukturer 

(Starks & Trinidad, 2007, s. 1374). I textanalysen försöker man tolka implicita eller 

bakomliggande aspekter av sociala fenomen genom att arbeta med analys och kodning med 

stöd från sina teoretiska begrepp, modeller och analysfrågor (Starks & Trinidad, 2007, s. 

1374). Genom att upptäcka olika teman och begrepp i sitt analysmaterial kan man därför 

vidare undersöka hur dessa kan kopplas samman i språkliga mönster som sedan återspeglar 

och skapar tankesätt och beteendemönster i samhället i stort (Lindgren, 2014, s. 32).  

 

När man analyserar texten är initialt utgångspunkten att fokusera på hur texten produceras 

och konsumeras, men man kan som forskare använda sig av olika angreppsvinklar i sin 

analys (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 85). Då vi i detta arbete kommer undersöka 

just språket i de texterna från tidningsartiklar vi samlat in betyder detta att vår undersökning 

närmast motsvarar den första nivån i Faircloughs modell. 

 

Fairclough använde en del språkliga verktyg som man bör använda när man genomför denna 

typ av analys av textmaterial (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 87). Dessa verktyg ska 

användas för att analysera språket, och i vår analys har vi valt att använda oss av 

interaktionell kontroll, etos, transitivitet och modalitet. 
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Interaktionell kontroll handlar om att undersöka vilka aktörer som finns inom diskursen och 

vilka som får komma till tals. Vem det är som fastställer dagordningen, vem det är som får 

bestämma vad som ska diskuteras och vilket ämne som får ta plats (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s. 87). Detta har i vår analys handlat om ett fokus på textens disposition, där vi 

undersöker hur mycket utrymme i texten som ges till vad, och också om att försöka 

uppmärksamma var fokus läggs, i relation till den händelse man rapporterar om.  Det kan 

handla om att man lägger mer text åt att beskriva demonstrationerna som uppstår i samband 

med en person har dödats, än att beskriva den faktiska händelsen när en person blev dödad. 

 

När man använder etos som verktyg inom textanalysen så handlar det om att analysera hur 

man använder språket för att konstruera identiteter, om man använder ord som är negativt 

eller positivt laddade för att beskriva ett fenomen, en person eller dennes handlingar (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 87; Fairclough, 1992, s. 234–235). En journalist kan medvetet 

eller omedvetet använda positivt eller negativt laddade ord för att beskriva en person eller en 

händelse, och detta kan påverka hur denne uppfattas av de som konsumerar texten. Detta 

verktyg lyfter fram de ord som används för att skapa en identitet till en person, grupp eller ett 

fenomen. Ett exempel på hur man analyserar med hjälp av etos är att undersöka hur en 

journalist beskriver en samling människor som uttrycker sitt missnöje. Beskrivs 

folksamlingen som ett “upplopp” eller som en “demonstration”?  

 

När man analyserar transitivitet så undersöker man hur händelser och processer antingen 

kopplas eller inte kopplas till subjekt och objekt i texten (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 

s. 87). Man kan undersöka om texten använder sig av en passiv form och därmed utelämnar 

agenten eller fråntar agenten sitt ansvar, eller om texten använder verb ur en aktiv form och 

ger tydlig agens och ansvar. Detta kommer vi att göra i vår analys genom att undersöka vem 

citaten i artiklarna lägger ansvaret av en händelse på och om något ansvar kan urskiljas.  

 

Modalitet fokuserar på hur texten instämmer med det den påstår (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s. 87–88). Får texten det som skrivs att framstå som att vara sant? Beskrivs 

tolkningar som fakta, eller mer som en möjlig uppfattning? Massmedier kan lägga fram sina 

egna tolkningar så de framstår som fakta, genom att de lägger fram påståendet som 

“objektiva modaliteter”. Ett påstående som skrivs med objektiv modalitet kan vara “den är 

säker” istället för att med subjektiv modalitet beskriva påståendet som “vi anser att den är 
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säker”. Det är vanligt att massmedier använder sig av just detta förhållningssätt till sina 

påståenden och detta kan påverka hur konsumenten av texterna uppfattat vad som är fakta 

eller åsikt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 87–88). I det första exemplet framställer 

textproducenten en tolkningen till att framstå som allmänt känt och med konsensus, medan 

det andra exemplet istället mäter textproducentens egen grad av säkerhet i påståendet. Att en 

journalist skriver med objektiv modalitet snarare än subjektiv modalitet, gör att journalistens 

egna tankar och åsikter därför påverkar ifall konsumenterna av texterna uppfattar påståendet 

som objektiv sanning. Hur modaliteten används kan få konsekvenser för diskursens 

konstruktion av både sociala relationer och kunskaps- och betydelsesystem (ibid, 87–88).  

 

4.2 Material, urval och avgränsningar  

Det material som ligger till grund för vår undersökning är artiklar ur Sveriges största 

dagstidningar, Dagens Nyheter (DN) och Svenska Dagbladet (SvD). Vi har valt ut artiklar 

från perioden maj 2020 fram till slutet av april 2021. Efter vårt syfte har urvalet riktat in sig 

på de artiklar där Black Lives Matter-rörelsen i samband med George Floyd har ett centralt 

fokus, och i dessa artiklar har vi undersökt hur den antirasistiska rörelsen framställs. Med 

hjälp av vårt kodningsschema har vi tagit fram relevant material ur texterna som vi sedan har 

analyserat i en bredare kontext med hjälp av våra teorier från Hall och Fairclough, samt 

genom att relatera detta till vår tidigare forskning.  

 

För att hitta våra artiklar använde vi databasen Retriever Research (mediearkivet) som är en 

databas som innehåller artiklar i fulltext från svenska tryckta dagstidningar och som därför 

gjorde datamaterialet lättillgängligt för insamling. Genom en sökning på sökorden “Black 

Lives Matter + George Floyd”, en tids-filtrering från maj 2020 till slutet av april 2021 samt 

att bara visa nyhetsartiklar från DN och SvD så fick vi fram de artiklar som var relevanta för 

vår undersökning. 

 

Sökningen resulterade i totalt 111 stycken artiklar från de båda tidningsbyråerna. Därefter 

separerade vi artiklarna utifrån tidning, vilket gav oss 52 stycken publiceringar från DN och 

65 stycken från SvD, och därefter började vi plocka ut de artiklar endast skrivna som 

nyhetsartiklar. Vi fann att många av artiklarna var ledare, krönikor, debatter eller intervjuer 

och liknande, och dessa artiklar sållade vi således bort. Resterande relevanta artiklar för 

användning i analysen resulterade i totalt 56 stycken artiklar.  
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Vi har valt att använda ‘Black Lives Matter’ och ‘George Floyd’ som sökord då vi på sådant 

sätt får upp artiklar de artiklar som på något sätt berör rörelsen. Från början prövade vi att 

endast använda Black Lives Matter som sökord, men genom att även ha med George Floyd 

som sökord fick vi upp mer tidsenliga artiklar då BLM är en rörelse som funnits sedan 2013. 

Mycket av den mediala diskussionen som har handlat om BLM och rasism det senaste året 

har även varit i samband med rapporteringen kring George Floyds död. Vi är medvetna om 

att det även med dessa sökord finns en risk att vi får upp artiklar som inte är relevanta för vårt 

syfte, eller tvärt om utelämnar artiklar som inte benämnt BLM och Floyd i sin text som 

annars hade varit av intresse. Men utifrån de tidsresurser undersökningen haft kunde denna 

sökning ändå fullgott förse oss med datamaterial som behövts för undersökningens syfte. 

 

Vi har även valt att undersöka just de två största dagstidningarna i Sverige som har ledande 

positioner i prenumeranter, då dessa tidningar har störst antal konsumenter och dessa kan 

antas ha större inflytande än mindre tidningar. Dessa tidningsbolag ligger även i 

konkurrerande ställning mot varandra (Schück, 2007), och trots deras övergripande obundna 

journalistiska roll finns samtidigt en självutnämnd moderat ideologi inom SvD, och liberal 

politisk hållning inom DN (Svenska Dagbladet, 2003; Dagens Nyheter, 2008). Vidare är 

tidningsartiklar i sig ett mer lättillgängligt forskningsfält, med analysmaterial passande för 

vårt val av analysmetod. Vi har valt att fokusera vår undersökning på nyhetsartiklar och har 

sållat bort debattartiklar och krönikor då vi i så stor grad som möjligt vill undvika att 

skribentens egna personliga åsikter sätter tonen på artikeln.  

 

4.3 Kodningsschema  

Innan materialet kunde bearbetas utformade vi ett kodningsschema att följa. Detta är 

användbart utifrån flera aspekter, dels då det var många artiklar att gå igenom och därför 

viktigt att försöka tyda dem konsekvent och systematiskt under hela processen, och för att 

inte skifta fokus för mycket från artikel till artikel. Det var även betydande för att därefter 

kunna dra slutsatser av materialet som en helhet: ett gemensamt kodningsschema gör det 

enklare att urskilja mönster, kartlägga ordval och språket i sig samt att kunna identifiera 

eventuella förändringar i diskursen över tid. Tidsaspekten kan vara relevant att lägga märke 

till med tanke på att Faircloughs teori förutsätter att vi hela tiden reproducerar utsagor, men 

att de samtidigt ändras i samband med att det sociala livet utvecklas och förändras. Just på 



 

31 

grund av hur intensivt ämnet rasism har talats och skrivits om under det senaste året kan det 

utifrån Faircloughs ställning till diskursers föränderlighet även vara sannolikt att det kan ha 

skett en förändring i hur rasism har framställts i tidningsartiklarna över tid.  

 

Kodningen av vårt material hjälpte oss att organisera och reducera vårt material. Vi använde 

våra koder för att kategorisera vårt material och systematiskt går igenom det. Då vi inledde 

kodningen med 56 nyhetsartiklar var detta behövligt för att säkerställa att vi endast använde 

oss av textmaterial som var av relevans för vår undersökning. 

 

Vi inledde kodningen med ett flertal kategorier och teman, för kunna sortera in väsentlig text 

som var anknutna till vårt syfte och frågeställningar. När vi började kodningen så bestod vårt 

kodningsschema av koderna: rasism, the other, disposition, ordval, avhumanisering och 

marginalisering. Dessa teman utvecklades och omformades när vi började läsa igenom vårt 

material och kunde urskilja vissa mönster. Därför, under kodningens gång, så fick våra teman 

och underkategorier omformas för att kunna optimera dataanalysen efter syfte. Våra två 

slutliga huvudtema; rörelsen och rasism, tar avstamp i våra frågeställningar. I vår kodning 

och framförallt i vår analys har vi även haft Faircloughs språkliga verktyg i åtanke och 

genom dessa kunnat urskilja mönster i texterna. Därför innefattar även vårt kodningsschema 

de språkliga verktygen etos, interaktionell kontroll, transitivitet och modalitet.  

 

Sammanfattningsvis har både våra teman och underkategorier valts ut för att försöka fånga 

upp de språkliga tendenser vi kan identifiera i textmaterialet för att på bästa sätt kunna knyta 

det till teori och syfte. Att ha med flera olika nyckelbegrepp har därför varit ett sätt att 

försöka uppmärksamma flera olika nyanser av liknande fenomen i språkbruket, och därför är 

många av begreppen också nära relaterade till varann. Vi kommer nu redogöra för dessa 

övergripande teman som kodningsschemat följt, och vad vi uppmärksammat i samband med 

dessa teman. 
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Tema Rörelsen Rasism  

Underkategori 

(nyckelbegrepp) 

Trivialisering, marginalisering 

förminskande, legitimering 

Etos, interaktionell kontroll, 

transitivitet, modalitet 

Othering, avhumanisering, stereotyper  

Etos, interaktionell kontroll, transitivitet, 

modalitet 

Koder 

Ingen adekvat beskrivning av rörelsens 

ståndpunkter, förminskar händelser 

kopplade till rörelsen, avhumanisering 

av offer 

Okänsligt förhållande till traumatiska 

händelser, "svarta människor", naturaliserar, 

distanserar 

 

Rörelsen  

Under detta tema vill vi undersöka hur rörelsen framställs i texterna. För att göra detta och 

kunna urskilja mönster har vi använt oss av följande underkategorier; trivialisering, 

förminskande, stigmatisering, stereotyper och legitimering. De underkategorier som ingår i 

detta tema fokuserar på olika sätt som texterna förhåller sig främst till den antirasistiska 

rörelsen, demonstranterna och demonstrationerna, vilket påverkar hur rörelsen framställs. 

 

Trivialisering, marginalisering, förminskning  

Dessa tre nyckelbegrepp har en tendens att överlappa och kan användas nästan synonymt 

med varandra. Med dessa begrepp vi vill undersöka om texterna trivialiserar rörelsen eller 

vad rörelsen representerar. Fokus är alltså på tendensen att förminska rörelsens betydelse, 

syfte och de mänskliga rättigheter rörelsen står för. Genom att förminska ett bredare 

fenomen, eller problem, till vissa händelser, eller till att de förekomma endast på en viss plats 

(som i USA) kan det leda till att man ser på dessa händelser som enskilda företeelser istället 

för att se det som ett systematiskt problem. Detta gör det enklare att ignorera problematiken 

och förskjuta ansvaret genom att skylla det på individer eller platser istället för att det är 

något systematiskt. Detta kan i sig leda till marginalisering i det sättet texten bortser från det 

strukturella problemen som rörelsen vill lyfta fram, eller en händelse i sig kan vara ett 

exempel av. Detta språkbruk riskerar leda till att individer eller grupper utestängs från makt 

och diskurs genom att behandlas som underordnade andra sociala problem och inte får lika 

mycket utrymme i debatten och politiken.  

 

 

 



 

33 

Legitimering  

Legitimeringskategorin handlar om att rörelsen framställs som mer eller mindre legitimerad 

av kontexten i texterna. Detta kan innebära att artiklarna även lyfter den strukturella och 

systematiska rasism som demonstranterna demonstrerar mot, så man på ett täckande och 

adekvat sätt rapporterar kring grunderna till rörelsen och dess demonstrationer.  

 

Rasism  

Under detta tema syftar vi på att undersöka vilket narrativ av rasismen som skapas i texterna. 

Detta vill vi göra genom våra underkategorier, the other, avhumanisering och stereotyper.  

 

The other  

Den första underkategorin handlar om de språkliga tendenser som vi menar kan kopplas 

samman till Halls teori om the other. Under denna kategori vill vi undersöka om vi ser 

formulerar som vi kan relatera till the other eller om journalisterna använder språk som vi 

menar kan leda till othering.  

 

Avhumanisering  

Nära sammankopplat med the other och othering är avhumanisering. När othering sker, sker 

ofta även avhumanisering och vice versa. Avhumanisering kan ske genom att till exempel 

endast beskriva en person som “en svart man” och inte namnet på personen, hans sociala 

status, arbetstitel eller familjerelation. Även om man väljer att koppla in kriminellt förflutet 

till personer i texterna, eller personens misstänkta kriminella avsikter kan tolkas som 

avhumanisering och rättfärdigande av brutala ingripanden. Detta kommer vi även ställa i 

relation till om det finns en tendens att humanisera vissa människor i texten och tvärtom måla 

upp en person som läsaren på något sätt kan sympatisera mer med genom att nämna yrke, 

ålder, familj, kontext för situationen et cetera. 

 

Stereotyper  

Othering och avhumaniseras kan även leda till stereotyper. Genom att skapa stereotyper kring 

svarta människor så reproduceras rasismen. Genom att sprida förenklade föreställning om hur 

människor är och varför de gör som de gör, konstituerar och reproducerar artiklarna rasistiska 

nidbilder av människor. Vi vill här undersöka om artiklarna förknippar svarta människor med 

kriminalitet och våld och på detta vis reproducerar denna rasistiska diskurs eller om artiklarna 
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endast beskriver demonstranterna som brutala vandaler och på detta vis kopplar BLM 

demonstranter till den gamla rasistiska diskursen kring svarta människor som barbarer (se 

Hall på sida. 15).  

 

4.4 Noteringar av kodningen 

Kodningsschemat har varit vårt verktyg för att kunna knyta samman texterna till våra 

frågeställningar och för att sortera vårt material, men syftet är inte att våra teman ska tolkas 

ur två fristående analyser. Våra kategorier är i stor utsträckning väldigt sammankopplade och 

kan många gånger vara ett uttryck av båda teman. Om man avhumaniserar ett dödsoffer i en 

tidningsartikel kan det dels vara en form av othering i det sättet man förminskar traumat för 

de utsatta människorna och därmed distanserar sig från offrets utsatthet. Men det kan även 

vara ett uttryck för en förminskning av det våld BLM rörelsen vill belysa och problematisera, 

då en annan skildring av våldet annars kanske hade legitimerat demonstranternas syfte. Båda 

dessa teman har hjälpt oss att kunna urskilja artiklarnas framställning av den antirasistiska 

rörelsen i samband med Georg Floyds död, och kan därmed även ge en insikt i det språkbruk 

som påverkar nutida diskurs om strukturell rasism. Inte heller de underkategorier som texten 

sorterats in i har analyserats helt fristående, då till exempel stereotyper kan vara ett uttryck 

för avhumanisering, och tvärtom. 

 

Kodningen har således varit ett första steg i analysen, för att sortera relevanta delar av 

texterna in i kategorier. Efter denna sortering av materialet har vi i själva analysen samlat 

samman många underkategorier för att på bästa sätt kunna analysera materialet och med hjälp 

av teori kunna reda ut våra forskningsfrågor. 

 

Det kan även vara viktigt att ha i åtanke att ett kodningsschema generellt kan bidra till att 

man kan se förbi intressanta ämnen i ens material, då de inte tillhör ens kodningsschema. Vi 

anser dock att detta är en ofrånkomlig företeelse som man måste ta itu med när man arbetar 

utifrån ett kodningsschema. Det går inte att ha med alla intressanta ämnen i sitt schema om 

man vill kunna se mönster i språkbruket mellan texterna, och det skulle även vara oerhört 

tidskrävande. Samtidigt har vi under vår studies gång utvecklat vårt schema för att kunna ta 

med så många av de relevanta och intressant mönster som vi hittar i vårt material. 

 



 

35 

Värt att notera är att en kritisk diskursanalys även inkluderar bilder i diskursen, då man 

analyserar de visuella budskapen i relation med texterna (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000, s. 67) Vi har däremot i detta arbete valt att bortse från bilder i vår analys med hänsyn 

till den tidsram vi utgått från under vår undersökning.  

 

4.5 Etiska aspekter 

Etik inom forskning är viktigt både för forskningen och för samhället som vi lever i. Inom 

forskningsfältet finns två lite motstridiga principer som varje studie styrs av, och dessa är 

forskningskravet och individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Forskningskravet innebär 

att samhället och människorna som lever i det har rätt till att forskning genomförs och att dess 

resultat delas. Vi som samhälle ha ett krav på att forskning ska bedrivas, att den ska hålla hög 

kvalitet och att de studerar betydelsefulla frågor. Individskyddskravet å andra sidan innebär 

att samhällets medlemmar har rätt att få skydd mot otillbörlig insyn i deras privatliv och de 

får heller inte utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Dessa 

krav kan inte alltid vara absoluta, då skulle de bli mycket svårt att genomföra forskning, och 

de får hela tiden vägas mot varandra. Inför varje undersökning bör man reflektera över de 

positiva aspekter som forskningen kommer tillföra gentemot de negativa aspekter som kan 

uppkomma för dem eller det som blir undersökta. 

 

I analysen är det viktigt att vi utgår från vårt teoretiska ramverk snarare än att vi styrs och 

vinklas efter våra egna subjektiva tolkningar och värderingar. Detta givet att vi är medvetna 

om att en kritisk diskursanalys är just kritisk. Den används för att kartlägga en 

samhällsproblematik som bidrar till upprätthållandet av ojämlik maktförhållanden och 

metoden syftar till att bidra till social förändring i riktning mot mer jämlika maktförhållanden 

i kommunikations processerna och i samhället i stort (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 

69). Då vår studie baseras på redan publicerat material som är tillgänglig för allmänheten blir 

de etiska aspekterna samt även de finansiella och tidsrelaterade aspekterna enklare att 

motivera. Samt att då materialet redan är publicerat och offentligt berörs vi inte av 

individskyddsprincipen i samma utsträckning som om studien hade intervjuat privatpersoner 

för material.   
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4.6 Metodens begränsningar 

Det som kan bli besvärligt med en kritisk diskursanalys är att då man menar att ingenting är 

bestämt eller slutgiltig fakta, hur ska man då hantera sin egen kunskap och 

forskningsresultat? Kritiker till socialkonstruktivismen menar att sådan forskning blir 

oanvändbar då den inte kan bestämma vad som är verkligt då den bara återberättar en 

subjektiv tolkning av verkligheten (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 149). Ur 

forskningen kan man inte heller dra en slutsats av vad som är bra eller dåligt, trots att man 

genom socialkonstruktionistisk forskning pekar på ett fenomen i samhället som man anser 

bör förändras. Kritikerna menar då att forskare bara pekar ut det som enligt egna tolkningar 

anses dåligt, och att det inte finns någon objektivitet i det hela.  

 

Vi vill dock understryka att man genom en socialkonstruktionistisk forskning och en kritisk 

diskursanalys kan göra samhällsförhållanden tydligare för människor, och forskningen kan 

belysa problem eller områden som tidigare inte har fått uppmärksamhet och på sådant sätt 

kan vi skapa möjlighet för förändring. Det är genom ord och hur vi uttrycker oss som vi 

tillskriver mening till vårt samhälle och världen, och det är genom att tillskriva mening 

(sanning) till fenomen som vi kan förstå och diskutera dem.  

 

De sanningar som diskursiv praktik konstruerar är inte fasta utan kan förändras – men detta 

måste ske på en kollektiv samhällsnivå (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 150). En 

förändring i betydelse som endast en person är medveten om påverkar inte hur andra tänker 

kring ett fenomen då förändringar i betydelseutformning är kollektiva sociala processer. Det 

är genom detta som social förändring kan ske och genom en kritisk diskursanalys kan man 

lyfta upp något som ligger dolt till ytan och på sådant sätt göra det mottagligt för förändring. 

Man kan på detta vis lyfta fram något som tidigare setts som objektivt till något som nu är 

tillgängligt för diskussion, något som man kan kritisera och som man även kan avgöra 

huruvida det bör förändras. Detta är vad Fairclough kallar för kritisk språkmedvetenhet 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 151). Genom att genomföra en kritisk diskursanalys 

av hur man rapporterar kring BLM och rasism i svenska nyhetsartiklar kan man synliggöra en 

del av hur den svenska mediediskursen kring rasism ser ut, lyfta detta till ytan och därmed 

kunna ta ställning till om den bör förändras. Genom att synliggöra om det finns flera 

konkurrerande diskurser kan man även på sådant vis vidga de utsagor som konsumeras så att 
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inte samma ensidiga utsagor ständigt reproduceras (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 

152).  

 

Ett mål med kritisk forskning är att uppmärksamma människor på de ofta dolda ojämlikheter 

som finns i samhället för att försöka ändra detta (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 152). 

Det råder inte alltid en överensstämmelse med hur människor uppfattar sociala förhållanden 

och hur det faktiskt ser ut i ett samhälle, och det kan finnas ojämlika förhållanden som 

fortskrider för att man bland annat är omedveten om dem. Där vill de som forskar kritiskt 

hjälpa människor att se bakom ridån och skapa förändring. Wetherell och Potter (1992) 

argumenterar för att kritisk forskning är bättre på att främja förändring i ojämlikheter än viss 

annan forskning. De menar att deras forskning om rasism och diskurs ifrågasätter 

maktrelationerna genom att kartlägga diskurserna om rasism medans annan forskning om 

rasism bevarar maktförhållandena och ojämlikheten genom att argumentera för att till 

exempel stereotyper är oundvikligt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 111).  

 

Då vi använder oss av offentligt material som är tillgängligt för alla och vi tydligt har gått 

igenom de steg vi tar i denna studie så är replikerbarheten stor. En annan forskare kan 

genomföra studien, och om denne dessutom skulle göra en liknande tolkning så ökar 

trovärdigheten och pålitligheten för vårt resultat (May, 2013, s. 121). När vi genomför 

samhällsvetenskaplig forskning är det viktigt att ha i åtanke att vi som forskare inte står 

utanför samhället, utan även vi är påverkade och formade av våra sociohistoriska positioner 

och de intressen och värderingar som tillkommer dessa positioner. När man producerar ett 

eget arbete inom diskursanalysen så kan själva arbetet även ses som en diskurs i sig som även 

den medverkar till att skapa förståelse och mening. En fråga som man kan ställa sig när man 

arbetar med diskursanalys är varför den bild som man själv producerar är bättre än någon 

annan (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 111–112). Denna uppsats är vår bild av 

verkligheten, men det behöver inte betyda att det är den enda rätta. 
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5. Resultat och analys  

I detta kapitel kommer vi presentera och analysera det material som samlats in under denna 

studie för att i samband med detta undersöka de forskningsfrågor vi strävar efter att reda ut. 

Vårt första syftet har varit att undersöka hur Black Lives Matter-rörelsen har framställts i 

samband med nyhetsrapporteringen kring George Floyd de senaste året i både Svenska 

Dagbladet och Dagens Nyheter. Vårt andra syftet har varit att undersöka hur texterna kan 

skapa ett narrativ om strukturell rasism.  

 

Vi har under vårt arbete tagit hjälp av Halls teori om the other och av Faircloughs teori och 

metodansats kritisk diskursanalys. Från båda dessa teorier har vi kunnat ta med oss vissa 

generella principer för att kunna genomföra en relevant analys i relation till vårt syfte och 

frågeställningar. Faircloughs kritiska diskursanalys, som teori, fokuserar på språkets inverkan 

på kunskap och sanning, och utifrån den teorin har det därför varit viktigt att tänka på 

faktorer som bland annat ordval. Beskriver texten en händelse eller person med negativt eller 

positivt laddade ord kan detta konstruera en laddad identitet, det som Fairclough benämner 

för etos. Vi har även artiklarnas disposition i åtanke vid vår analys: vad får utrymme i texten, 

läggs det mer eller mindre text till att förklara olika fenomen, och varför? Detta rubricerar 

Fairclough som interaktionell kontroll. Från Faircloughs modell använder vi även de 

språkliga verktygen transitivitet och modalitet där det senare redogör för hur mycket 

producenten av texten påstår att det den skriver är sanning genom användandet av subjektiv 

eller objektiv modalitet. Transitivitet handlar om hur objektet och subjektet kopplas till 

händelsen som beskrivs i texten, om en formulering helt bortsett från transitivitet i en 

händelse så kan det innebära att man fråntar en person deras agens och ansvar.  

 

Utifrån Halls teori har vi velat uppmärksamma om vi i texterna kan urskilja användning av 

språk som kan bidra till othering, antingen utformad av journalisten i skrivande stund eller 

som koppling till tidigare diskurser och kontexter. Othering kan ske antingen i form av att 

man gör en människa till den andra, men även i hur man beskriver fenomen som annorlunda 

eller inte relaterbara. Om BLM-rörelsen eller människorna i rörelsen beskrivs i stereotypiska 

drag kan detta bli ett sätt för människor att ta avstånd till rörelsen, och man kan börja 

förknippa rörelsen med negativa åsikter eller kategorisera in rörelsen i något som är 

annorlunda och onormalt. 
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Slutligen har båda dessa teorier ett maktperspektiv, vilket vi i vår analys har undersökt i 

huruvida det sker en trivialisering av rasism till händelserna som texterna tar upp (som kan 

leda till en förminskning eller distansering till rasism) eller om man genom makt i artiklarna 

bestämmer vad som bör ges utrymme och vilket perspektiv i händelserna som lyfts upp. Makt 

kan även avgöra vilka aktörer i diskursen som får utrymme att uttrycka sig och vilka 

händelser som får utrymme i nyhetsrapporteringen. Även detta relaterar vi till Faircloughs 

språkliga verktyg interaktionell kontroll som handlar om vem som får bestämma 

dagordningen och på detta vis påverka diskursen.  

 

5.1 Textanalys 

I detta avsnitt kommer vi att presentera delar från vårt resultat och analysera materialet 

utifrån våra teoretiska utgångspunkter. Vi har valt att följa ett upplägg där vi presenterar vårt 

resultat och analyserar alternerande för att göra materialet och analysen lättöverskådligt och 

lättförståeligt. I denna analys kommer vi med hjälp av Halls teorier och kritisk diskursanalys 

undersöka hur artiklarna framställer Black Lives Matter-rörelsen och huruvida narrativ om 

rasism kan lysa igenom språket. Undersökningen har sin utgångspunkt i artiklarnas 

lingvistiska drag som formuleringar och vilka ordval som används. 

 

5.1.1 Rörelsen  

När vi undersöker hur rörelsen har framställts i artiklarna har vi bland annat granskat hur 

fokus i artiklarna har fördelats. I flera artiklar kan vi se hur fokus förflyttas från att handla om 

rasism och polisbrutalitet till att istället handla om kravaller och upplopp. Artiklarna kan även 

med hjälp av de ordval som används måla upp rörelsen antingen mer negativt eller positivt 

med negativt eller positivt laddade ord. Artiklarna kan även gå från att beskriva bakgrunden 

till demonstrationerna till att förflytta fokus för artikeln till upplopp, kravaller och bränder, 

och med detta vänder man läsarens fokus till konsekvenserna av vissa demonstrationer istället 

för händelserna och systemet som föreligger demonstrationerna. Detta blir ett sätt att förflytta 

fokus till negativt laddade ord i samband med demonstrationerna.  

 

Med ord som kravaller, plundring, och upplopp lägger man en stor vikt vid vandalisering och 

oroligheter, och målar upp en negativ bild av demonstranterna, snarare än polisbrutalitet och 

strukturell rasism. Några exempel på en sådan formulering ser vi i följande citat:  
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Ännu en svart ung man har dödats av polis i USA och reaktionen blev omedelbar. 

Demonstranter blockerade en motorväg och brände ned en snabbmatsrestaurang vid 

händelseplatsen i Atlanta. (Ur SvD 15/6-20 “Våldsamma upplopp efter ny dödsskjutning av 

svart man”).  

 

I över en vecka har allt våldsammare och större upplopp spridit sig i USA efter den svarta 

amerikanen George Floyds död i händerna på en vit polis. (Ur SvD 5/6-20 “Expert - Även 

polis i Sverige måste erkänna övertramp”).  

 

De senaste veckorna har statyer av Leopold II vandaliserats, fått röd målarfärg på sig och 

välts av aktivister som inspirerats av protester och statyrivningar på andra håll i världen efter 

George Floyds död. (Ur DN 22/6–20 “Upprörda belgare kräver att statyer av kolonialkung 

plockas ner”).  

 

Enligt polisen kastade demonstranter stora stenar, flaskor och fyrverkeripjäser mot dem. De 

flesta av de 21 poliser som skadades kunde återvända till tjänstgöringen, men en av dem 

fördes till sjukhus med en benskada orsakad av ett explosivt föremål, enligt CNN. Polisen 

uppger att de använde sig av icke-dödliga vapen som chockgranater och pepparsprej för att 

försöka skingra folkmassan (Ur DN 27/7–20 “Demonstranter och polis skadades vid protester 

i Seattle”).  

 

 

Här ser vi exempel på fokusförflyttning från demonstrationernas bakomliggande orsak till 

vandalisering och upplopp. Väldigt snabbt flyttas läsarens fokus från att en person har dött till 

upplopp och vandalisering. Genom att formulera sig som att “reaktionen blev omedelbar” 

framställs rörelsen som okontrollerad, obetänksam och kaosartad och att demonstrationerna 

mer är en reflexmässig reaktion som skapar oreda och vandalisering istället för demokratiska 

demonstrationer mot ett strukturellt problem. Även rubriken i artikeln “Våldsamma upplopp 

efter ny dödsskjutning av svart man” kan skapa en trivialisering av rörelsen till att handla om 

våldsamhet och upplopp istället för att invånarna är frustrerad över ojämlika 

maktförhållanden, strukturell rasism och övervåld. 

 

I det tredje citatet framställs protesterna igen att handla om vandalisering snarare än 

misstycke till statyer av Leopold på offentliga platser. Här ser vi ser även hur journalisten 

använder sig av en objektiv modalitet med formuleringen “av aktivister som inspirerats av 

protester och statyrivningar på andra håll”, utan att faktiskt någonstans bekräfta detta 

antagande av var demonstranternas fått sitt motiv från i artikeln. I det fjärde citatet har man 

helt lagt fokus på skador på polisen och inte på demonstranterna, och man ger även polisen 

utrymme att försvara eller motivera sina ageranden men lämnar inget sådant utrymme till 

företrädare för demonstranterna. Detta gör att man fokuserar på polisens utsatthet i relation 
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till demonstranterna, och inte tvärtom, och detta kan påverka till vilka man som läsare kan 

känna empati för, eller relatera till. 

 

 
Polisens misstänkta dråp på George Floyd, 46, i Minneapolis utlöste en dramatisk vecka i 

kvarteren framför presidentbyggnaden Vita huset. Först kravaller, bränder och upplopp. 

Sedan tårgas, polischocker, gummikulor och bepansrade militärfordon (Ur DN 7/6–20 

“Borgmästaren tar strid mot Trump”).  

 

Just den plats där Secret service och andra polisstyrkor i måndags tryckte tillbaka 

demonstranter på order av Vita huset, inför att president Donald Trump skulle promenera till 

en närliggande kyrka som blivit vandaliserad (ur DN 7/6–20 “Borgmästaren tar strid mot 

Trump”).  

 

 

Ovan ser vi ett par citat från DN. Formuleringen av det första citatet kan tolkas som att det 

inte har förekommit några fredliga demonstrationer överhuvudtaget, utan att det endast har 

förekommit våldsamma upplopp på grund av George Floyds död. Detta riskerar spä på en 

konsuments eventuella negativa bild av Floyd och BLM. Här kan vi med Fairclough 

språkliga verktyg etos uppmärksamma hur de ord som används är negativt laddade och bidrar 

till att skapa en negativ identitet kring rörelsen. Ord som dramatisk, kravaller, bränder och 

upplopp har alla negativa associationer och påverkar hur konsumenterna av texten ser på 

rörelsen. Genom objektiv modalitet lägger journalisten även fram det som står i artikeln som 

allmänt känd fakta och detta kan leda till att konsumenterna endast ser demonstrationerna 

som våldsamma kravaller istället för att se det ur ett mer nyanserat perspektiv. 

 

Detta i relation till det andra citatet, där man beskriver polisstyrkornas våldsutövande mot 

demonstranterna som att de “tryckte tillbaka” dem. Det låter som att de knuffade dem lite lätt, 

snarare än att bespruta dem med tårgas. Man motiverar även detta genom att presidenten 

skulle promenera till en kyrka “som blivit vandaliserad”, vilket får polisens agerande i 

relation till demonstranterna vara legitima. Man kan se en skillnad av detta narrativ genom 

detta citat som beskriver samma händelse: 

 

Platsen där demonstranter i måndags besköts med tårgas och gummikulor döptes under 

fredagen till Black Lives Matter Plaza (Ur DN 7/6–20 “Borgmästaren tar strid mot Trump”).  

 

Följande citat visar även på en annan beskrivning av demonstrationer:  
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I stort sett verkar demonstrationen i London ha gått fredligt till, men framåt kvällen kom 

uppgifter om att en liten grupp börjat kasta glasflaskor nära premiärministerns kansli 10 

Downing Street (Ur SvD 7/6–20 “Protesterna tiltar - jättedemonstration i Washington DC”).  

 

Detta citat använder sig inte av negativt laddade ord på samma sätt som föregående citat. Här 

rapporterar journalisten kring att majoriteten av demonstranterna var fredliga men att en lite 

grupp blev våldsamma. Detta är ett sätt att skilja demonstranterna från de som vandaliserar 

och plundrar så att BLM-rörelsen inte kopplas samman med dessa företeelser. Det skapar 

även en mer nyanserad bild av rörelsen. I detta citat riktar man uppmärksamheten mot att det 

var en liten grupp som hade agerat våldsamt och att resterande demonstrationen varit 

fredliga. På detta vis så distanseras våldsamheterna och rörelsen från varandra och 

konsumenten av texten associerar inte automatiskt rörelsen med våldsamheter. I samma 

artikel ser vi likväl detta citat:  

 

I centrala Mexico City har banker och ambassader vandaliserats av demonstranter i en protest 

mot polisens våld mot en man som sedermera dog i arresten (Ur SvD 7/6–20 “Protesterna 

tiltar - jättedemonstration i Washington DC”). 

 

 

Här ser vi istället hur demonstrationerna i Mexico kopplas samman med vandalisering. 

Citatet framställer det så att det verkar vara demonstranterna som har genomfört 

vandaliseringen mot centrala byggnader som banker och ambassader. Här lägger journalisten 

inget fokus på att påpeka att det är en liten grupp som har vara våldsamma. Citatet tar upp en 

demonstration och i samband beskriver man vandalisering som har skett, detta gör så att 

läsaren, medvetet eller omedvetet, kan para ihop demonstrationen mot polisbrutalitet med 

vandalisering och man målar upp BLM-rörelsen i mer negativa drag. Här kan man även 

diskutera kring om det finns någon anledning till varför en svensk tidning beskriver en 

demonstration i London som fredlig, trots att det förekom vandalisering, men en 

demonstration i México City beskriver man endast den vandalisering som skett. Har det med 

postkolonialismen att göra och hur européer ser på Europa kontra hur de ser på dem som inte 

tillhör Europa? Har även detta att göra med stereotyper och othering?  

 

I dessa artiklar har man istället gett röster från demonstranterna utrymme i texten för att 

motivera demonstrationerna, eller möjlighet att dementera hur rörelsen har framställts i den 

offentliga debatten: 
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– [Det] gick snabbt från att handla om diskriminering mot svarta till att handla om 

vandalisering och krossade skyltfönster. Vi såg samma mönster i rapporteringen under Black 

lives matter-protesterna förra sommaren, säger antirasistiska aktivister (Ur DN 27/3–21 

“Bildens kraft”).  

 

Staden [...] har blivit centrum för uppgörelsen med rasism och polisbrutalitet i USA. Gång på 

gång drabbas svarta medborgare. – Det är vansinne att vi måste lära våra barn hur de ska 

bemöta polisen, säger Aubrey Wright, vars son Daunte sköts till döds i söndags (Ur DN 17/4–

21”Här har kampen mot rasism och brutal polis bara börjat”).  

 

Medborgarrättsaktivister tycker att barrikaderna sänder fel signaler.  – De är mer rädda för 

folket än för polisvåldet. De vill få det att se ut som att demonstranterna är problemet och inte 

polisvåldet som ledde till protesterna, säger Michelle Gross (Ur DN 28/3–21 “Stort pådrag 

när rättegången om George Floyds död drar i gång”).  

 

Dessa exempel målar upp en bild av att demonstrationerna har ett tydligt motiv, vilket 

legitimerar demonstrationerna och ger läsaren en möjlighet att kunna sympatisera till rörelsen 

på ett annat sätt än tidigare exempel. Det finns även olika nyanser av att använda ett mer 

“målande språk” i artiklarna. Man kan på detta sätt framställa rörelsen i väldigt olika ljus 

beroende på vilken kontext man väljer att använda, i kombination med ordval som kan vara 

negativt eller positivt laddade. I citatet nedan ser vi hur en negativ bild av rörelsen målas upp:  

 

Det är måndag eftermiddag och New York befinner sig i beredskapsläge. Hantverkare 

bommar igen skyltfönster med plywoodskivor. Tv journalister rapporterar med oredan som 

kuliss. Polisstationer inhägnas med kravallstaket. Invånare dokumenterar resterna av helgens 

upplopp. Vraket från en brunnen polisbil på Broadway. Krossade skyltfönster till plundrade 

butiker. Demonstranternas budskap i akronymer på husfasader: BLM. FTP. Black Lives 
Matter. Fuck The Police (Ur SvD 7/6–20 “Om det krävs en revolution vill jag vara en del av 

den”).  

 

 

Fokus ligger på skadegörelsen och artikeln skildrar starka bild av förstörelsen för läsaren. 

Detta kopplas i artikeln direkt till BLM-rörelsen och demonstrationerna som har ägt rum. På 

detta vis kan konsumenten av texten återigen koppla samman BLM med våld, plundring och 

kravaller och detta riskerar spä på en eventuell negativ uppfattning av rörelsen.  

 

 
Nätternas våldsamma upplopp har överskuggat de fredliga demonstrationerna före 

skymningen. Borgmästaren Bill de Blasio har beordrat utegångsförbud från klockan 23 (Ur 

SvD 7/6–20 “Om det krävs en revolution vill jag vara en del av den”). 

 

Många fredliga manifestationer men också upplopp, plundring och bränder. Minneapolis 

utsattes för den största skadegörelsen i en amerikansk storstad sedan kravallerna i Los 

Angeles efter polismisshandeln av Rodney King för nästan 30 år sedan (Ur DN 17/4–21”Här 

har kampen mot rasism och brutal polis bara börjat”).  
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Här nämner den första texten att det även har organiserats fredliga demonstrationer men i 

samma mening så pekar texten på att de “våldsamma upploppen” har överskuggat denna 

fakta. I och med meningen är uppbyggd så att formuleringen “nätternas våldsamma upplopp” 

hamnar först kan även detta få mer fokus från läsaren och detta riskerar bli det som 

konsumenten tar med sig från citatet och relaterar rörelsen till. Artikeln benämner det 

utegångsförbud som träder i kraft under natten och detta riktar återigen fokus på de 

okontrollerade, våldsamma protesternas som tvingar staden att tillta alla medel för att hålla 

dessa i schack. Vi ser samma språkliga tendens det andra citatet, där de “många fredliga 

demonstrationerna” hamnar i skuggan av “upplopp, plundring och bränder” och en historisk 

skadegörelse i staden. 

 

I USA utgör svarta 13 procent av befolkningen men 24 procent av dem som dödas av polis. 

Oskyldiga svarta grips oftare än oskyldiga vita. Svarta män avtjänar i snitt 20 procent längre 

straff än vita män som har gjort sig skyldiga till samma brott. Svarta och vita är lika benägna 

att använda droger men svarta grips sex gånger oftare för det (Ur SvD 7/6–20 “Om det krävs 

en revolution vill jag vara en del av den”).  

 

Tonåringens död rörde upp ilska bland Brasiliens svarta, som utgör en stor majoritet av de 

som dödas i landets många polisskjutningar (Ur DN 13/7–20 “14-årings död väcker ilska mot 

rasism”). 

 

Minneapolis har blivit centrum för uppgörelsen med rasism och polisbrutalitet i USA. Kanske 

är det ingen slump. Den afroamerikanska minoriteten utgör omkring en femtedel av 

Minneapolis befolkning, ändå har svarta medborgare varit måltavla för en majoritet av det 

senaste decenniets polisskjutningar.” (Ur DN 17/4–21”Här har kampen mot rasism och brutal 

polis bara börjat”). 

 

 

Här får konsumenten av texten fakta om de fenomen och den statistik som till viss del ligger 

bakom rörelsen och en förståelse för varför folk demonstrerar och kräver att förändring 

skapas. I dessa texter legitimeras istället demonstrationerna, och fokus läggs på den 

systematiska orättvisa som finns i och med att texterna tydligt lyfter den ojämlikhet som finns 

mellan svarta och vita amerikaner, och ojämlikt bemötande av polis. Här ser vi även exempel 

på citat med hög modalitet där journalisten formulerar sina meningar som absolut sanning 

med objektiv modalitet. Genom att i hög grad uttrycka sig som att det som står i texten är 

allmänt känd fakta kan detta påverka dem som läser texterna att bilda liknande 

världsuppfattningar. Genom att använda siffror och procent för att understryka fakta ökar 

även trovärdighetskänslan ännu mer.   
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Polisbilar kör in i folksamlingar som vägrar skingras. Tårgas och gummikulor riktas mot 

fredliga demonstranter. Journalister grips eller attackeras av polis i tjänsten. Scenerna 

befäster en redan inpräntad uppfattning om att polisen missbrukar sin makt, använder sitt 

våldsmonopol till att skydda sig själv i stället för medborgarna (Ur SvD 7/6–20 “Om det 

krävs en revolution vill jag vara en del av den”).  

 

Gummikulan viner genom luften och träffar studenten Casey Clements vänstra sida med en 

tydlig snärt. Han vacklar och stapplar bort [...] –Allt jag gjorde var att skrika att de dödar barn 

(Ur DN 17/4–21”Här har kampen mot rasism och brutal polis bara börjat”).  

 

 

Dessa texter ur artiklarna legitimerar demonstranternas ilska och upprätthåller bilden av 

polisens maktmissbruk. Det första citatet tar upp de fredliga demonstrationerna som har skett 

och att polisen har använt övervåld även där och detta kan legitimera rörelsens ståndpunkter. 

Även här används objektiv modalitet där man fastslår att polisen missbrukar sin makt som en 

given fakta, fast detta kan nog upplevas som en subjektiv åsikt av andra. Detta beskrivs dock 

i citat som en individs uppfattning, men då man menar att dessa scener befäster denna 

uppfattning blir ändå den objektiva modaliteten hög. I det andra exemplet har man inte heller 

rättfärdigat polisens agerande, utan framställt polisvåldet som inhumant och legitimerat 

genom att citera demonstrantens förklaring av händelsen. Även genom att använda 

definitionen “studenten” när man identifierar demonstranten gör det personen mer relaterbar. 

Rubriceringen “brutal polis” blir också ett ställningstagande till polisens våld i relation till 

demonstranter. 

 

Ut med sydstatsgeneralen Robert E Lee. In med medborgarrättspionjären Barbara Johns. 

Black lives matter-året 2020 avslutas med en symboltyngd statyrockad i USA:s kongress (Ur 

SvD 23/12–20 “Symboltyngt byte av staty i kongressen”). 

 

Statyrockaden markerar ett symboltyngt slut på ett år då Black lives matterrörelsen pressat 

USA att skärskåda både sitt förflutna och sin samtid. Protesterna, som tog fart sedan svarte 

George Floyd i maj dödades av vita poliser, kom att handla om mer än ordningsmaktens våld 

mot minoriteter. Krav ställdes också på förbättrade levnadsvillkor, ekonomisk rättvisa och 

politiskt inflytande (Ur SvD 23/12–20 “Symboltyngt byte av staty i kongressen”). 

 

 

Här använder journalisten positivt laddade ord för att beskriva rörelsen och dess 

konsekvenser. Formuleringen “Black lives matter-året 2020” tycker på den genomslagskraft 

som rörelsen haft under detta år och hur BLM har genomsyrat flera av 

samhällsdiskussionerna under året. “Medborgarrättspionjären” är även ett exempel på ett 

positivt laddat ord som i kontrast till “sydstatsgeneralen” får en progressiv och positiv klang. 

I dessa citat så beskrivs rörelsen med positivt laddade ord, och genom etos skapas en positivt 
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identitet för demonstranterna och rörelsen som kan influerar den föreställningen av rörelsen 

som konsumenterna av texten har.  

 

Vi finner också en varians i vad texten överhuvudtaget utger att demonstranterna 

demonstrerar mot, och detta kan ha en betydlig skillnad i hur texten tolkas av konsumenterna 

och hur rörelsen framställs. Nedan är ett citat som talar om demonstranters motiv: 

 

 
Runt om i världen trotsade människor på lördagen restriktioner mot stora folksamlingar för att 

visa solidaritet med USA:s svarta befolkning. Men på vissa håll handlade demonstrationerna 

också om rasism på hemmaplan (Ur DN 7/6–20 “Borgmästaren tar strid mot Trump”). 

 
 

Här har man beskrivit att demonstranterna på en global skala demonstrerar “för att visa 

solidaritet med USA:s svarta befolkning” i första hand, men att det på “vissa håll” även 

handlade om egenupplevd rasism lokalt. Detta får rörelsen att framställas som att dess syfte 

inte i huvudsak är att demonstrera mot systematisk rasism. Även om människor förvisso även 

demonstrerar i solidaritet med USA:s svarta befolkning förmedlar det en annorlunda bild än 

om man hade skrivit att man demonstrerar i solidaritet till rörelsens syfte, eller att skriva att 

man bara demonstrerar “mot polisbrutalitet/rasism”. Här ser vi liknande exempel: 

 

Runt om i världen går människor i tiotusentals ut på gatorna i solidaritet med USA:s svarta 

befolkning (Ur SvD 7/6–20 “Protesterna tiltar - jättedemonstration i Washington DC”). 

 

[D]en antirasistiska proteströrelse som växt fram i protest mot polisvåld mot svarta i USA de 

senaste åren (Ur DN 14/6 - 20 “Global debatt om rasism kan bli Trumps arv”). 

 

Men vreden handlar om mycket mer. Cathy Schneider anser att polisvåldet mot svarta är den 

starkaste symbolen för rasismen i USA (Ur SvD 7/6–20 “Om det krävs en revolution vill jag 

vara en del av den”). 

 

 

Genom att framställa demonstrationerna att vara i solidaritet till händelser eller strukturer i 

USA kan det också leda till att man trivialiserar ett strukturellt problem till att vara ett 

problem i USA, eller att vara en konflikt som drabbar svarta i USA. Genom att göra det kan 

antirasismen i Sverige, där texterna konsumeras, konsekvent uppfattas som ett “importerat” 

problem, eller en importerad ideologi som reaktion på en struktur som finns i USA, men inte 

här i Sverige. Man distanserar sig genom detta språkbruk från strukturella förhållanden till att 

förekomma på en annan plats. På detta vis kan de problem med samma strukturer som finns i 
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Sverige och andra länder negligeras och bortses från. Detta kan förstärkas ytterligare när en 

artikel om BLM även lyfter detta citat: 

 

Tar du den fruktansvärda händelsen i Minneapolis när han (George Floyd, reds anm) inte får 

någon luft. Givet att alla ska ta avstånd, men att man också i Sverige får höra att polisen ska 

”nedmonteras”... Vi har en fantastisk polis i Sverige. – Till exempel ”Black lives matter” – 

jag säger ”All lives matter”. För mig är alla liv lika viktiga, säger Hans Eklind. (Ur DN 17/9–

20 “Biden favorit bland partierna i riksdagen”). 

 

 

Detta skulle till följd kunna få konsekvenser för attityder till antirasistiska rörelser i Sverige. 

Även i dessa exempel finns det samma tendens, där man förknippar övervåldet mot svarta 

endast till USA: 

 
Men skottet mot Daunte Wright påminner om att polisinsatsen mot George Floyd inte var en 

isolerad händelse och att polisbrutalitet drabbar svarta medborgare i USA gång på gång (Ur 

DN 15/4–21 "Jag vill inte vara den som blir drabbad nästa gång"). 

 

[En] i raden av flera incidenter den senaste tiden där polisen anklagas för övervåld mot svarta 

i USA (Ur SvD 28/8–20 “Tonåring gripen misstänkt för mord under USA-protesterna”).  

 

[Som] väckt vreden mot rasistiska övergrepp i USA genom historien (Ur DN 27/3–21 

“Bildens kraft”).  

 

Jämför istället med dessa exempel för att se hur man har formulerat och lyft fram rörelsens 

motiv på ett annat sätt: 

 
De omfattande demonstrationerna mot polisvåld och rasism (Ur DN 8/6–20 “Stora 

demonstrationer mot rasism världen över”).  

 

Protesterna mot rasism och polisbrutalitet nådde Washington i skiftet mellan maj och juni (Ur 

DN 17/1–21 “Poliserna hon såg som vänner deltog i attacken”).  

   

Hon hade följt de landsomfattande protesterna mot rasism och polisbrutalitet efter afro 

amerikanen George Floyds död (Ur DN 17/1–21 “Poliserna hon såg som vänner deltog i 

attacken”) 

 

Människor i Minneapolisområdet går åter ut på gatorna för att protestera mot rasism och 

polisbrutalitet (Ur DN 15/4–21 "Jag vill inte vara den som blir drabbad nästa gång").  

 

 

Genom att skriva hur demonstrationerna är mot “rasism”, och inte bara mot “polisvåld” eller 

“efter Floyds död” lyser ett helt annat syfte av demonstrationerna igenom texterna. Här 

demonstreras det mot en struktur – rasism, och inte bara som en “följd” av en eller flera 

enskilda händelser. Och det står inte heller att det är mot en rasism som endast förekommer i 

USA, det kan lika väl tolkas som att det är mot rasistiska strukturer överlag. Sen är även 
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polisvåld också en struktur, men genom att skriva polisvåld istället för rasism riskerar man gå 

miste om att polisvåld mot svarta i sig är ett uttryck av en rasdiskriminerande social struktur 

på ett bredare plan. Sen kan det också skilja sig i om rasdiskriminering eller polisvåld i 

artiklarna i sig framställs vara exempel av en struktur eller del av en “rad händelser”, vilket 

också kan bidra till om man tolkar rasism till att vara strukturellt eller inte. I dessa exempel 

har man skrivit så här: 

 

Även vita förstod nu plötsligt hur systematisk rasism såg ut i verkligheten, säger han till DN 

(Ur DN 27/3–21 “Bildens kraft”).  

 

[USA] har en lång historia av diskriminering och rasism mot afroamerikaner. Den delen av 

befolkningen, som utgör 13 procent, har det också rent statistiskt sämre än den vita 

befolkningen. Till exempel är arbetslösheten högre i gruppen – både före och efter corona – 

och svarta män löper större risk än vita att skjutas till döds av polisen. Men det var när George 

Floyd, en 46-årig svart man, greps den 25 maj och dödades av polis i delstaten Minnesota 

som protesterna mot polisvåldet verkligen tog fart (Ur SvD 28/8–20 “Tonåring gripen 

misstänkt för mord under USA-protesterna”).  

 

–Vi som är svarta medborgare, vi ser att vi har sämre livskvalitet på punkt efter punkt, oavsett 

om det handlar om utbildning, arbetslöshet, inkomst eller hur vi behandlas i rättsväsendet. Vi 

behandlas som andra klassens eller tredje klassens medborgare, säger hon.” (Ur DN 17/4–

21”Här har kampen mot rasism och brutal polis bara börjat”).  

 

I dessa citat så pekar journalisten på strukturell rasism och konsumenten får information om 

hur rasdiskrimineringen ser ut i USA. Det andra citatet ger texten en bakgrund till rörelsen 

och demonstrationerna, som kan skapa en förståelse och kan därför legitimera rörelsen. Även 

här har man lyft svarta röster som får förklara demonstrationerna och missnöjet, vilket också 

gör människorna mer relaterbara och väcker empati för rörelsen.  

 

5.1.2 Rasism 

Under detta avsnitt kommer vi att presentera och analysera citat ut artiklarna som vi anser 

skapar och reproducerar ett narrativ om rasism. För att göra detta kommer vi att använda oss 

av the other, avhumanisering och stereotyper. Som vi nämnt tidigare analyseras inte dessa tre 

begrepp som fristående från varann, då det i många fall kan vara en effekt av samma 

språkbruk, eller en effekt av varandra. 

 

Stuart Halls teori om the other kan vi koppla till flera texter ur artiklarna. Det handlar om att 

journalister använder ordval och formuleringar som får en människa eller en grupp människor 
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att framställas till the other, något främmande och annorlunda i förhållande till andra. Om 

man ser detta exempel: 

 

 –Polisen behöver vara extra lyhörd för kritiken som kommer från den här kategorin av 

människor. Det folk vill ha är en rättvis polis (Ur SvD 5/6–20 “Expert - Även polis i Sverige 

måste erkänna övertramp”).  

 

 

Genom att formulera sig som man gör i detta citat  “den här kategorin av människor” skiljer 

man den grupp som upplever en viss åsikt till att utgöra en annan “kategori” av människor, 

vilket är ett uttryck för Halls othering. Termen objektifierar människor till ett substantiv, 

vilket gör att othering även ofta handlar om just att avhumanisera. Även att förminska 

trauman, utesluta berördas lidande, familjerelationer eller andra faktorer leder till 

avhumanisering. Genom att utesluta dessa faktorer, eller genom att måla upp händelser som 

sakliga snarare än traumatiska kan det påverka huruvida läsaren kan relatera och/eller känna 

empati för en individ eller inte. Detta kan bidra till att upprätthålla ett narrativ av rasism som 

konstrueras i texterna och i längden leda till att konsumenterna av texterna får allt svårare att 

relatera till och förstå rörelsen i sin helhet. 

 

Likheterna mellan Floyd och Halak är uppenbara – de var bägge obeväpnade och ingen av 

dem utgjorde någon fara för polisen. Men det finns också skillnader mellan fallen: Iyad Halak 

var inte misstänkt för något brott och hade aldrig varit i klammeri med rättvisan. Halak, 

berättar en anhörig för Radio Raya i Ramallah, var så oskyldig till sitt sinnelag att han inte 

förstod skillnaden mellan araber och judar (Ur DN 7/6–20 “Israelisk polis sköt ihjäl 31-åring 

– paralleller dras till George Floyd”).  

 

 

I denna text har man dragit paralleller mellan en dödsskjutning i Israel och kvävningen av 

Floyd. Men efter den kopplingen har man jämfört hur Halak, till skillnad från Floyd, aldrig 

haft “klammer med rättvisan”, och därefter betonas hans oskyldiga anseende. Man belyser 

Halaks oskyldighet genom att använda Floyd som kontrast, vilket därför görs på Floyds 

bekostnad. Detta kan göra att Floyds oskyldighet och utsatthet, men även det trauma som 

hans död medförde människor runt omkring, förminskas. I sammanhangen framstår det 

tidigare “klammeriet med rättvisan” som en form av måttstock för oskyldighet, vilket får 

Floyds död att framstå som mer berättigad än Halaks. Språkbruket gör på detta sätt Floyd till 

the other, och gör honom samtidigt avhumaniserad, och detta gör det svårare för läsaren att 

relatera till honom.  
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Avhumaniserande tendenser genom språkanvändningen kan även uttrycka sig på andra sätt. 

Man kan bland annat titta på dessa exempel: 

 

Hennes mormors far föddes som slav (Ur DN 12/7–20 “George Floyds moster: Han ropade på 

min syster, som varit död i flera år”). 

I Bristol i Storbritannien vräkte demonstranter ned en staty av slavhandlaren Edward Colston 

i floden Avon (Ur DN 8/6–20 “Stora demonstrationer mot rasism världen över”).  

 

Att skriva att en person “föddes som slav” som ett substantiv, snarare än “förslavad” eller “i 

fångenskap” som adjektiv kan påverka språkets narrativ i hur man tolkar de svarta människor 

som togs fångar av vita under slavhandeln. Människor “föddes” inte till att vara slav – man 

föddes med slav-status, eller i fångenskap till skillnad från att födas fri. Att beskriva en 

människa som en slav (subst.) kan avhumaniserar svarta människor i relation till vita 

förslavare och förminska de handlingar som står bakom att en person är förslavad. Genom att 

säga att en person föds till slav så tar man bort ansvaret från de vita som har förslavat 

personen. Detta kan vi med Fairclough uttryck transitivitet undersöka hur man i detta fall 

kopplar bort agensen från de vita när man säger att svarta människor föds till slavar, själva 

förslavandet kopplas då inte till något subjekt utan det beskriver bara något som är. När 

meningar formulerar på detta vis blir det svårare att inse vart, eller på vem, ansvaret ligger 

och att komma i underfund med vad det är som faktiskt händer blir allt svårare. Meningar 

som kopplar bort subjektet och objektet från händelserna som den beskriver kan bidra till att 

skapa seglivade, orubbliga samhällsfenomen där det inte går att kritisera de som bär ansvaret. 

Detta förstärkt även med att skriva ordet “slavhandlare”, som dels föreslår att människor kan 

“vara” en slav, och även genom begreppet “handlare” vilket är en term som föreslår och 

reproducerar en inhuman maktrelation mellan människor där tillfångatagna svarta människor 

behandlades som vita människors egendom. 

 
Fem dagar efter George Floyds död i Minneapolis inträffade... (Ur DN 7/6–20 “Israelisk polis 

sköt ihjäl 31-åring – paralleller dras till George Floyd”).  

 

 

Här har vi ett annat citat som exemplifierar textens transitivitet där man skriver att George 

Floyd har dött, men man tillskriver samtidigt ingen ansvaret över detta. Ingen agens eller 

ansvar kan utkrävas enligt hur denna mening är formulerad. Samma språkbruk finner vi i 

denna text: 
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[George Floyds mosters] systerson avled under en polisinsats i Minneapolis (Ur DN 12/7–20 

“George Floyds moster: Han ropade på min syster, som varit död i flera år”). 

 

 

Även genom att beskriva endast hudfärgen på människor så kan man avhumanisera dem 

och/eller göra dem till the other. Hall menar att när människor delas upp i olika grupper eller 

kategorier blir det alltid en hegemonisk uppdelning där en grupp blir the other och tillskrivs 

negativa egenskaper i relation till övriga. Att just benämna just svarta människor efter 

hudfärger kan förvisso i vissa sammanhang vara viktigt för att visa på de maktförhållanden 

som finns utifrån just hudfärg på människor. Men vi anser att detta även kan vara 

problematiskt, då användningen av endast hudfärg som beskrivning av en människa samtidigt 

riskerar upprätthålla föreställningar om en other.  

 

Ännu en svart ung man har dödats av polis i USA och reaktionen blev omedelbar (Ur SvD 

15/6–20 “Våldsamma upplopp efter ny dödsskjutning av svart man”).  

 

Genom att endast skriva “ännu en svart man”, och utelämna ålder, kontext eller andra 

personbeskrivningar så kan vi argumentera för att det dels förminskar händelsen och även 

avhumaniserar personen. Det blir svårare för konsumenten av texten att relatera till 

människan som beskrivs utan relaterbara karaktärsdrag. Vi ser samma språkval upprepade 

gånger i artiklarna, som detta exempel: 

 

Protesterna, som tog fart sedan svarte George Floyd i maj dödades (Ur SvD 23/12–20 

“Symboltyngt byte av staty i kongressen”). 

 

[Polisingripandet] som tog svarte George Floyds liv spreds (Ur DN 29/6–20 “Mississippi 

ändrar sin flagga efter protester”).  

 

Det var den 26 maj som en video offentliggjordes där en vit polis i Minneapolis dödade 

George Floyd, en svart man (Ur DN 29/6–20 “Så har polisen i USA förändrats på en månad”). 

 

Även genom att skriva ut “vita” när man talar om vissa människor i relation till en svart 

befolkning eller demonstranter, upprätthåller man på samma sätt denna barriär mellan svarta 

och vita kroppar. Ett exempel finner vi i denna text: 

– Det hände många saker som vi inte är stolta över på den tiden och det Leopold gjorde var 

hemskt. Men det är inte de vita som bor i Belgien i dag som gjorde fel (Ur DN 22/6–20 

“Upprörda belgare kräver att statyer av kolonialkung plockas ner”).  
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Detta citat gör en väldigt tydlig distinktion mellan svarta och vita människor, som 

upprätthåller föreställningar om den gamla hegemoniska relation mellan vita och svarta 

belgare förr i tiden. Citatet föreslår att det handlar att demonstranter för en konflikt med “de 

vita som bor i Belgien idag”, vilket utesluter att det både är en grupp belgare, oavsett hudfärg, 

som kräver reformer i samhället. Vi kan vidare jämföra med detta citat för att se tydligt hur 

ett mer humaniserade språkbruk kan påverka hur en händelse uppfattas: 

 

Obby Kogoya, som 2016 studerade i universitetsstaden Yogjakarta på den indonesiska ön 

Java, hade köpt mat som han var på väg med till sina studiekompisar i studentkorridoren (Ur 

SvD 8/6–20 “Proteströrelsen växer för indonesiens George Floyd”).  

 

Texten skriver ut personens namn, nämner att han är en universitetsstudent, vart han bort, vad 

han gjorde vid incidenten; att han hade köpt mat på väg hem till hans kompisar i sin 

studentkorridor. Detta målar en tydlig bild av vem han var som person och konsumenten av 

texten kan enklare relatera till honom. Detta tolkar vi som ytterligare ett tydligt exempel på 

humanisering av en människa som gör det enklare för människor som läser texten att relatera 

och känna empati. Hur texterna beskriver personer och händelser kan ha en inverkan i hur 

konsumenterna av texterna uppfattar det som texten rapporterar om. Precis som när BLM-

rörelsen och människors död beskrivs sakligt och avhumaniserande påverkar hur läsaren 

uppfattar, relaterar till och kan sympatisera till och dess grunder gäller samma princip om 

människor här. 

 

5.1.3 Kollektiv eller individuell erfarenhet 

Det finns en kontrast i hur journalister väljer att beskriva rasdiskriminering eller 

polisbrutalitet i en nyhetsartikel, och detta kan som vi hittills redogjort för få väldigt olika 

konsekvenser för hur rörelsen och människor framställs. När man beskriver ett missnöje 

genom att citera personers åsikter, eller beskriver vad en person eller grupp människor 

“anser” gällande exempelvis polisbrutalitet mot svarta medborgare, riskerar man att 

förminska en brett utspridd uppfattning till att vara några individers åsikt. Detta kan man se i 

bland annat dessa texter: 

 
Det som fått Bowser att se rött är bland annat [...] Hela landet måste inse att det behövs 

förändring, sade butiksbiträdet Andrea Heymont till DN [...] Konstnären Olufemi Daaka, 

som satt en bit bort, var mer avvaktande… (Ur DN 7/6–20 “Borgmästaren tar strid mot 

Trump”).  
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Detta kan bli problematiskt för rörelsens framgång och syfte då man riskerar framställa ett 

humanitärt och strukturellt problem till att vara en mer “politisk” åsikt. Om man istället ser 

hur en senare artikel använder formuleringar som “amerikansk proteströrelse” antyder det 

snarare att det är kollektivt delade åsikter av amerikanska “medborgarna” tillsammans: 

 

...händelsen som startpunkten för en ny amerikansk proteströrelse mot rasistiskt polisvåld (Ur 

DN 27/3–21 “Bildens kraft”).  

 

När texten istället framställer problematiseringen av rasism som att vara mer genuin, 

framställs även rasistiskt polisvåld som ett problem på en kollektiv nivå, snarare än 

individnivå, vilket kan påverka huruvida demonstranterna och rörelsens syfte upplevs 

legitima eller mer kontroversiell. Det kan få antirasismen att framställas som en mer 

demokratisk och rättighetsbaserad inställning, snarare än att ses som en mer radikal åsikt. 

Detta kan i sin tur påverka hur man som läsare förhåller sig till rörelsen och rasdiskriminering 

i sig. Igen kopplar vi detta till Faircloughs modalitet och hur man beskriver det som påstås i 

texten; är det formulerat som en enskild individs åsikt eller som övergripande och generell 

fakta? 

 

5.1.4 Maktperspektivet  

Sett utifrån ett maktperspektiv även det språkbruk som en journalist använder för att beskriva 

en händelse leda till en underminering av händelser, grupper eller individer. De ord som 

används när man ska beskriva en händelse påverkar hur den som tar in informationen 

uppfattar hela situationen och vilka åsikter och tankar som hen bildar om fenomenet. Detta 

kan bland annat ske genom att tillskriva demonstranter vissa egenskaper. Som vi varit inne på 

i början av kapitlet kan journalisters användning av negativt laddade termer som “våldsam” 

“vandalism” eller “upplopp” i samband med att man beskriver demonstrationer, så kopplas 

enkelt dessa egenskaper till rörelsen i sig. Vi kan se det i detta exempel: 

 

 
Nätternas våldsamma upplopp har överskuggat de fredliga demonstrationerna före 

skymningen. Borgmästaren Bill de Blasio har beordrat utegångsförbud från klockan 23 (Ur 

SvD 7/6–20 “Om det krävs en revolution vill jag vara en del av den”). 

 

 

Detta är ett sätt att genom språket skapa vissa negativa föreställningar om den antirasistiska 

rörelsen, där rörelsen inte heller ges möjlighet till att själv påverka dessa beskrivningar i 
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texterna. Detta kopplar vi dels till det maktperspektiv Fairclough beskrev i samband med sina 

språkliga verktyg: etos och interaktionell kontroll. Först genom etos, när man beskriver 

händelserna eller fenomen med antingen positivt eller negativt laddade ord vilket konstruerar 

en identitet som kan vara fördelaktig eller ofördelaktig. Det är journalisten som beskriver 

händelsen som väljer vilket etos som rörelsen ska tillskrivas och på så sätt besitter 

textförfattaren denna form av makt. Men också genom den interaktionella kontroll i hur 

tidningsbyråerna och journalisterna bakom artiklarna på detta sätt har makt över att styra 

språket som används i samband med rörelsen, demonstrationerna och strukturell rasism. 

Medieinstitutet får bestämma hur och om vad nyhetsartiklarna ska skrivas. De journalister 

som får skriva dessa artiklar sitter därför på en makt att kunna påverka konsumenternas 

opinion och den bredare diskursen om fenomenen genom att påverka dagordningen och 

agendan. 

 

Detta argument skulle även förstärkas av det Van Dijks studier säger om media och rasism. 

Van Dijk beskrev också att medierna och pressen, genom att sätta dagordningen, bestämmer 

vad läsarna ska bry sig om och ger samtidigt förslag på vad de ska tycka om dessa händelser. 

Utifrån dessa argument och med van Dijks forskning i åtanke så är sättet som BLM-rörelsen 

och rasismen framställs i artiklarna centralt för de vardagliga diskurserna kring dessa ämnen.  

 

Man kan även se det utifrån Halls teori om stereotyper och makt. Genom att upprepade 

gånger i artiklarna förknippa den vandalism som varit handlingar av vissa grupper och 

enskilda individer med alla demonstrationer kan det bidra till en stereotyp om BLM-rörelsen 

och demonstranterna. Man kan alltså konstruera en stereotypisk bild av demonstranterna som 

att “de vandaliserar”, och detta riskerar att förenkla bilden av tusentals människor till ett 

negativt laddat karaktärsdrag som förknippas med kriminalitet. Därför kan det leda till att 

demonstranterna riskeras att systematiseras in i ett underläge i samhället i stort. Detta vill vi 

återigen koppla till van Dijks forskning som påvisar att antirasism ofta kopplas samman med 

brott, konflikt och våld i media baserat på vilka ord som används för att beskriva 

antirasistiska handlingar och rörelser (se van Dijk s. 11).  

 

En annan stereotyp kan handla om att endast tillskriva brottsoffer beskrivning efter sin 

hudfärg. I flera av artiklarna har man uteslutande beskrivit bland annat Floyd som “en svart 

man”, följt av beskrivningen av en händelse. Genom att återkommande använda sig av 

beskrivningen “svart man” i rapporteringar om människor som dödats av amerikansk polis 
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riskerar man också skapa en stereotyp i att “svarta människor blir dödade av poliser i USA”. 

Man tillskriver den utsattheten just svarta människor, inte människor över lag. Och oavsett att 

det är just det rörelsen problematiserar, kan ett sådant språkbruk samtidigt påverka sociala 

maktrelationer. Man marginaliserar polisbrutaliteten till att vara “svarta” medborgares 

problem, snarare än ett kollektivt problem för alla medborgare. Detta kan upprätthålla en 

sociala utsatthet för svarta människor, då det kan upprätthålla en distansering till ett problem 

som övriga människor inte upplever sig drabbas av. 

 

När utsattheten tillskrivs svarta människor lämnar texten även ansvaret enbart hos dem, 

snarare än hos polismyndigheten eller samhället i stort. Speciellt i formuleringar som endast 

skriver “ännu en svart mans död” eller liknande när man kopplar bort agensen och ansvaret 

för personens död från polisen. Genom att via transitivitet inte koppla händelsen till ett 

subjekt, i detta fall polisen, så blir det svårare att utkräva ansvar. Detta kan i längden leda till 

det vi ser som att ansvaret hamnar på svarta människor. 

 

Fem dagar efter George Floyds död i Minneapolis inträffade... (Ur DN 7/6–20 “Israelisk polis 

sköt ihjäl 31-åring – paralleller dras till George Floyd”).  

 

Vad har apoteket med [George Floyds] död att göra? Det här ger folk anledning att gå emot 

människor med min hudfärg (Ur SvD 7/6–20 “Om det krävs en revolution vill jag vara en del 

av den”).  

 

 

Citaten får dråpet på George Floyd att uppfattas som en händelse utan ansvar eller agens. Den 

f.d. polisens agerande och ansvar tas helt ut ur ekvationen och ingen kan skuldbeläggas över 

dråpet.  

 

Utifrån Halls teori finns en viss rädsla anknutet till the other och stereotyper. Detta faller i led 

med att människor har en tendens till att reagera med rädsla och förakt för det som dem inte 

förstår eller inte kan relatera till. Den främmande other, eller den stereotypiserade other, kan 

framkalla en viss rädsla hos den som inte kan relatera till denne. Detta kan ske när artiklar 

tilldelar en rörelse och demonstranter (som främst i artiklarna representeras av svarta 

människor) egenskaper relaterade till vandalism och förstörelse, samtidigt som man kan 

använda sig av avhumaniserande språkbruk när det kommer till svarta människor som utsätts 

för rasdiskriminering. Detta kan hjälpa upprätthålla hur den svarta befolkningen i texterna 

blir som Hall beskriver som den rasifierade other: ett annorlunda “dem” som förankras med 

något främmande och icke-önskvärt. Någon man inte kan relatera till. Detta menar Hall är 
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ytterligare ett sätt att upprätthålla de barriärer som finns som reproducerar ojämlika 

maktförhållanden mellan den svarta befolkningen och övrig befolkning. 

 

Det är viktigt att ta med sig att stereotypisering ofta sker omedvetet och utan självreflektion, 

som Rydgren noterar i sin forskning om stereotypisering. Detta gäller i både textproduktion 

och konsumtion, då stereotyper både kan influera språket som används av journalister som 

skriver texterna, och påverka tolkningarna av dessa texter för människorna som läser dem. 

Detta då det ofta faller naturligt att placera in människor till tillhörigheter efter de stereotypa 

karaktärsdrag eller egenskaper man känner till, efter vilken man ofta tolkar dessa människor. 

Läser en konsument ofta om hur demonstranter vandaliserar kan den konsekventa stereotypen 

ske utan vidare reflektion, vilket vid ett senare tillfälle eller vid ett annat sammanhang gör att 

man placerar in BLM-demonstrationer efter den stereotypen snarare än att bilda en egen 

tolkning. Vi kan också märka att man använt både avhumaniserande språkbruk och mer 

humant språkbruk i beskrivningar av demonstrationer eller polisvåld i samma 

tidningsartiklar, vilket också indikerar just hur språkliga föreställningar reproduceras utan 

vidare reflektion. 

 

Maktperspektivet är genomgående viktig att reflektera över när det kommer till framställning 

av människor eller rörelsen i texter. Det blir en konsekvent faktor av att språket i texterna 

bidrar till att konstruera eller reproducera rasistisk diskurs, då maktförhållanden upprätthålls i 

samband med diskursens roll att bidra till att konstruera våra tolkningar och den kunskap som 

påverkar hur man uppfattar den sociala verkligheten i ett mycket bredare perspektiv.  

 

5.1.5 Journalistens roll i textproduktion 

När det kommer till att undersökningen av det språk som journalisterna använt så är det 

viktigt notera att vår analys inte ämnar till att endast problematisera ord- eller språkval i den 

mening att vi inte tar ställning till huruvida författare eller medieinstitut avsiktligt valt den 

språkanvändning vi belyser. För oss har det handlat om att problematisera de budskap som 

texternas språk, disposition och narrativ oavsiktligt eller avsiktligt kan resultera till att 

förmedla. Det handlar alltså inte om att analysera eller tolka vilken avsikt som journalisterna 

framstår att ha när man läser texterna, utan vilka konsekvenser språket faktiskt kan ha för den 

rasistiska diskursen – oavsett journalistens intention. Vissa artiklar kan till exempel nästan 

framstå att ha för avsikt att försöka främja rörelsens budskap genom att lyfta röster som 
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beskriver en strukturell rasdiskriminering, och även hur stort stöd rörelsen fått, se ett exempel 

i bilden till höger (Ur DN 22/4–21 “Aktiviteter mot rasism ser beslutet som en seger”):  

 

Den överstrukna texten i artikeln visar text som hyllar rörelsen, 

lyfter det genuina stöd som rörelsen fått, använder humanitära 

beskrivningar och de strukturella ojämlikheter som motiverat 

rörelsen från början. Men samtidigt kan man i samma artikel 

använda ord som “svarta”, vilket riskerar att avhumanisera 

människorna – och därför bygger artikeln vidare på en 

rasifierad diskurs som kan bidra till att upprätthålla rasistiska 

strukturer. 

 

Vi är medvetna om att journalister ska rapportera om händelser 

med nyhetsvärde, och om det är en demonstration där en 

vandaliseringar eller plundringar på vissa håll urartat kan det 

vara journalistens jobb att rapportera om detta. Det finns även 

ett ansvar inom obunden journalistik att vara just obunden, och 

detta kan givetvis framstå som nästan inhumant sakliga 

beskrivningar av väldigt traumatiserande händelser. Detsamma 

gäller när vi problematiserar hur artiklarna förknippar polisvåld 

till att vara ett problem som endast framstår förekomma i USA 

– i och med att artikeln rapporterar om polisvåldet som skett i 

just USA. Men vårt fokus i analysen hamnar igen på vilka 

konsekvenser som detta kan leda till för framställningen av 

rörelsen i sig och vilket narrativ av rasism som detta skapar och reproducerar, utan att 

egentligen ifrågasätta varför man skriver som man gör i artikeln. 

 

5.2 Analys: sammanfattning 

Med avstamp i nyhetsmediernas rapportering kring Black Lives Matter och George Floyd 

under det gånga året har vi i detta arbete analyserat hur den antirasistiska rörelsen framställs i 

svenska nyhetsartiklar. I undersökningen har vi även kunnat argumentera för att språket i 

texterna kan ha inflytande i narrativ om strukturell rasism. I analysen ser vi att språkets 

lingvistiska drag, ordval, formuleringar, och disposition tydligt kan påverka hur sociala 
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förhållanden framställs i text, och vi har kunnat reflektera över vad detta kan ha för inverkan 

på den rasistiska diskursen. Undersökningens teoretiska utgångspunkter har varit att det 

språkbruk som dagligen används för att beskriva en uppmärksammad rörelse som förespråkar 

antirasism och som uppmärksammar rasistiska strukturer till följd har en inverkan på hur 

läsarens i sin tur förhåller sig till dessa ämnen. På samma sätt har språket som används i 

förhållande till svarta människor, som i artiklarna förknippas med rörelsen, ett inflytande i 

hur läsare skapar mening kring svarthet och rasism. 

 

Vi har sett hur en och samma situation kan framställas på helt olika sätt i olika artiklar, 

eftersom alla olika varianser i språkbruket som används till följd också framställer rörelsen 

och sociala förhållanden olika. Det har således inte varit vårt syfte att ge ett enda förslag på 

hur rörelsen framställs, utan snarare kunna visa att språket har en inverkan på hur 

förhållanden och grupper i texterna framställs. Det går inte heller att säkerställa texternas 

inverkan i narrativ om strukturell rasism, men vi har i analysen kunnat ge förslag på hur 

texterna kan ha inflytande med hjälp av våra teoretiska och språkliga verktyg. 

 

Med tanke på antalet artiklar som har skrivits om dessa ämnen under årets gång, och 

däribland även krönikor, ledare och andra mer åsiktsformande texter, så anser vi att dessa 

texter bör ha haft en inverkan i hur den samhälleliga diskursen kring rasism och Black Lives 

Matter framförs. Vi menar att sättet som texterna framställer rörelsen och människor som är 

förknippade med rörelsen kan påverka opinionen och åsikterna gällande dessa ämnen för 

konsumenterna, och därmed även påverka den bredare diskursen. Vi menar således att dessa 

texter bör ha en betydande inverkan på svenskars syn på strukturell rasism och den 

antirasistiska rörelsen Black Lives Matter.  

 

I analysen har vi även velat vara uppmärksamma på om vi kunnat se någon skillnad i hur 

SvD gentemot DN rapporterar om och framställer Black Lives Matter-rörelsen, men vi har 

inte kunnat urskilja några tydliga differenser. För denna typ av analys hade ett större urval av 

texter varit önskvärt och en mer djupgående analys kring skillnader i framställningen.  

 

Genomgående i majoriteten av citaten från artiklarna så använder journalisterna sig av 

objektiv modalitet. På detta vis framstår åsikter och subjektiva tankar som objektiv och 

välkänd fakta. Detta har en stor inverkan på hur konsumenterna av texten uppfattar innehållet 
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och hur mycket av materialet som de tar till sig som sanning. Detta i sig har en stor påverkan 

på hur den vardagliga diskursen kring BLM och rasism förs.  

 

I de artiklar som vi analyserat i studien har vi även sett en utvecklande trend i hur rörelsen 

framställts i samband med George Floyds död. Många rapporteringar från förra året använde 

sig mer frekvent av avhumanisering, othering och förminskande språket, medan de artiklar 

från de senaste månaderna nästan uteslutande lyfter förespråkare för rörelsen i texterna, 

bakgrunder till demonstrationerna och strukturella ojämlikheter på en bredare samhällsnivå. 

Detta framställer den antirasistiska rörelsen, och rasdiskriminering mot svarta människor, på 

ett helt annat sätt som väcker empati, medkänsla och förståelse för betydelsen av rörelsen. 

Detta tror vi kan vara en effekt av hur den rasistiska diskursen har utvecklats i samband med 

en sådan omfattande samhällsdebatt kring Black Lives Matter, George Floyds död och 

strukturell rasism det senaste året. Det hade kunnat förklaras med Faircloughs teori om hur 

diskurs både är konstituerande och konstituerad, och på detta vis kan diskursen både 

förändra, samtidigt som diskursen ständigt förändras själv efter samhället kring den. 

 

Det kan på samma sätt vara ett resultat av vad Fairclough beskrev som intertextualitet, som 

handlar just om att en text eller diskurs aldrig uppkommer ur intet utan uppstår i relation till 

tidigare texter och diskurser. Har årets uppmärksammande av strukturell rasism påverkat, 

utmanat och utvecklat människors föreställningar och tolkningar av strukturell rasism, kan 

det ha påverkat och utvecklat hur journalister med tiden väljer att formulera sig kring det. 

Detta överensstämmer också med van Dijks forskning om att nyhetsmedierna inte är de första 

som intar en progressiv ställning gällande samhällsdebatter, utan först efter att “samhällets 

eliter” antagit de nya åsikterna så följer medierna med och rapporterar därefter “progressivt”. 

Medierna förhåller sig alltså till “status quo” och påverkas starkt av opinionsutveckling i 

samhället. Detta skulle då förklara den trend vi tycker oss se i hur rörelsen och rasism har 

framställts i artiklarna. Detta är dock endast en reflektion till de texter vi sett i just denna 

studie, och att faktiskt kunna stödja ett sådant argument förutsätts en mer omfattande studie. 

Det har därför inte varit möjligt för oss att utifrån endast dessa artiklar kunna dra någon 

adekvat slutsats i huruvida diskursen faktiskt har förändrats över tid. 

 

Vi uppfattar även att användningen av lingvistik för att forma narrativ verkar ske på ett 

omedvetet plan utan aktiv reflektion från journalisterna, detta med tanke på att vi flera gånger 

tycker oss se olika språkliga narrativ inom en och samma artikel. Detta har vi dock inte 
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undersökt tillräckligt i just denna studie för att ha något riktigt underlag till en sådan 

förklaring, utan kan bara utgå från teorin. 
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6. Avslutande diskussion  

I detta arbete har vi genom att granska Svenska Dagbladet och Dagens Nyheters 

nyhetsartiklar sen polismordet på George Floyd den 25:e maj förra året kunnat koppla hur 

språket i texterna bidrar till att konstruera diskursen om rasism. Detta genom att påverka hur 

den antirasistiska rörelsen Black Lives Matter framställs i samband med Floyds död. Detta 

har vi gjort med utgångspunkt ur Faircloughs kritiska diskursanalys och Halls teori om the 

other för att se sambanden mellan teori och en vardaglig diskursiv praktik i Sverige. Syftet 

har varit att uppmärksamma relationen mellan konsumtionen av svensk media och de 

föreställningar, tolkningar och kunskaper dessa bidrar till att konstruera hos människorna som 

konsumerar dessa texter. 

 

De avgränsningar som gjorts i studien har begränsat vår möjlighet till att göra en mer 

omfattande analys kring medias inverkan på diskursen om strukturell rasism, och det finns 

stort utrymme för fortsatta studier i samma spår. En sådan avgränsning har varit att utesluta 

en stor del artiklar som skrivits om både rörelsen och Georges Floyds död, och artiklar som 

har uppmärksammat rasdiskriminering som skrivits under det senaste året. Det har varit dels 

en avgränsning av media till endast tidningar, och nästa led till dessa två förlag. Många 

konsumerar in nyheter genom sociala medier och tv, och det begränsar möjligheten till att 

generalisera ett resultat i studien. Det har även varit många artiklar som publicerats av både 

SvD och DN som skrivits av ledare, krönikörer och debattörer som skrivits om ämnen kring 

rasism och rasdiskriminering under samma period. Alla dessa artiklar påverkar givetvis efter 

samma princip diskursen kring de ämnen som artiklarna berör utifrån det språk som används 

och hur texterna därför kan tolkas av läsare. En del av van Dijks forskning som vi presenterar 

i vår tidigare forskning är några år gamla och resultaten kanske inte skulle kunna replikeras i 

en ny studie. Men vi anser att denna forskning är så intressant och tongivande att den bör vara 

med i vår studie. Vi kompletterar denna forskning med mer nutida forskning.  

 

Det finns även begränsningar med vad vi fokuserat analysen på i denna undersökning, och i 

en mer långtgående studie hade det även varit av intresse att väva in bilderna som används i 

dessa artiklar, då dessa ger visuella budskap i kombination med texterna. Detta hade varit ett 

mer tidskrävande arbete, men hade kunnat ge en med djupgående analys av de artiklar vi 

använt i studien. Till sist har vårt fokus på endast textanalys lämnat rum för vidare forskning 

till analyser i vad som mest motsvarar Faircloughs andra och tredje dimension i sin 
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analysmodell. Dels hade det varit intressant att utforska journalistisk diskurs och analyserat 

de diskurser som påverkar just produktionen av text, och även hur texterna faktiskt har 

konsumerats. Att även analysera om man kan se artiklarnas påverkan på den sociala praktiken 

ur ett bredare socialt perspektiv i samhället är intressant och något vi uppmanar andra att 

forska vidare om. Denna studie hade velat utnyttja hela Fairclough modell och strävan var att 

genomföra detta i början av vårt arbete. Vi kom sedan till insikt att detta skulle bli svårt och 

resurskrävande och vi fick besluta att med de tidsspann som tilläts denna studie, och i åtanke 

den omfattande studie vi önskade genomför, detta inte var en möjlighet för oss.  

 

Slutord 

Vår förhoppning är att mer forskning ska bedrivas på detta ämne och att djupare studier 

genomförs för att lyfta hur media kan påverka diskursen kring rasism. Detta då vi tror att vi 

genom att uppmärksamma omedveten reproduktion av ojämlika maktstrukturer kan öka 

förståelse och medvetenhet för vår egen roll i upprätthållandet av strukturell rasism. För 

rasism är inte ett svart problem, det är ett vitt problem. Och det ska därför inte endast falla på 

svarta människors axlar att ta ansvar för att lyfta och åtgärda detta problem, då ansvaret måste 

falla på de människor som faktiskt skapat det. Det är först när det ansvaret tas som samhället 

aktivt kan arbeta med att förebygga dessa sociala ojämlikheter som systematiskt missgynnar 

människor, i alla samhällsarenor, varje dag. För svarta liv spelar roll. 
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