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Abstract:	  
	  
Denna studie utgör en retorisk analys av svenskhet i kulturdebatten. Kulturjournalistiken i 

svenska medier har kommit att bli en röst för politisk, demokratisk och etisk debatt samt ge 

uttryck för ett samhällskritiskt perspektiv. Syftet med denna uppsats är att studera hur 

svenskhet konstruerats i svenska kulturdebatten under perioden november 2013 till oktober 

2016, i avseende att bidra till diskussionen hur svensk identitet förstås och vem som får ingå i 

begreppet. Diskussionen förs kring frågeställningarna: Hur har svenskhet konstruerats inom 

svenska kulturdebatter i dagspressen november 2013 till oktober 2106? Vem kan vara svensk 

enligt debatten? Vem förs debatten för och av vem? Studien kommer endast att beröra en 

begränsad del av debatten, tidningarna som studeras är Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet 

och Sydsvenskan. Studien utförs på ett relativt outforskat område och kommer kunna ligga till 

underlag för vidare studier. Uppsatsen behandlar teorier kring hur medier kan verka 

identitetsskapande samt vilken betydelse de har för identitet och nationalitet. Vidare går de in 

på hur det finns en spänning mellan det globala och nationella. Utifrån teorier om ”vi och 

dom” redogörs för hur olikheter kan vara väsentliga för identitetsskapande, men samtidigt 

riskerar att bidra till en exkludering och konstruerande av föreställda gemenskaper. En 

redogörelse görs även av hur vi kan förstå etnicitet. Sökningen på material genererade nio 

artiklar. Analysen av artiklarna utförs med metoden retorisk analys där den retoriska 

situationen beskrivs, appellformerna logos, ethos och pathos studeras, samt studiet av doxa 

där vilka implicita kunskaper, antaganden samt värdegrunder som förs fram i artiklarna 

analyseras. Slutresultatet visar att flertalet artiklar argumenterar för en inkluderande svenskhet 

som bygger på en social gemenskap. De flesta för även en explicit antirasistisk och 

antinationalistisk talan. En tendens finns däremot att tilltala de som redan är insatta i debatter, 

samt svensk historia, politik och kultur.  

 

 

Nyckelord: Identitet, svenskhet, kulturdebatt, kulturjournalistik, retorisk analys	    
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1.	  INLEDNING	  
I en allt mer globaliserad värld, där den moderna teknologin sägs föra världens alla hörn 

närmare varandra, har det politiska klimatet de senaste åren bara blivit kallare och hårdare. 

Gränser blir tydligare, något vi bland annat kan se genom att både Europa som union och 

länderna där inom inför hårdare gränskontroller för att stänga ute omvärlden. Vidare 

händelser som att Storbritannien söker utträde ur EU leder till ökad polarisering inom Europa. 

Högerpopulistiska partier som talar om traditioner och nationell gemenskap får en större 

framgång.  

 

Även inom nyhetsrapporteringen ser vi en fokusering på den nationella betydelsen. Samtidigt 

som globaliseringen kan tyda på nationalstatens minskade självständighet i världen, överdrivs 

nationella institutioners betydelser i nyhetsmedier (Berglez 2016: 130 f.). Verkligheten 

kategoriseras som ”inrikes-” och ”utrikesnyheter”, en skiljelinje som hindrar rapporteringen 

att se både lokala och globala händelser ur en större kontext som visar hur Sverige är 

integrerat med omvärlden (ibid). Nyhetsmedier bär ett ansvar för hur vi uppfattar både vår 

omvärld och oss själva. En världsuppfattning som ligger till grund för vårt identitetsskapande. 

Medier sitter på en maktposition i identitetskonstruktionen ifråga om vilka de talar till, vilka 

de talar om samt vilket språk som används i förmedlingen (Olausson 2009; Roosvall 2013).  

Dessa tre dimensioner har jag identifierat som väsentliga inom identitetsskapande och 

kommer att återkomma till framöver i uppsatsen. 

 

I svenska medier kan vi inom kulturjournalistiken se en unik tendens; förutom att ägna sig åt 

rapportering av konstnärliga uttrycksformer har kulturjournalistiken även blivit en röst för 

politisk, demokratisk och etisk debatt i svensk press. Ett forum där ofta radikala och 

alternativa röster får komma till tals. Kulturjournalistiken är även den institution som sedan 

länge ägnat sig åt temat globalisering (Roosvall & Widholm 2016: 94 f.); dessutom skiljer den 

sig från övrig journalistik genom att undvika uppdelningen mellan ”utrikes” och ”inrikes”. 

Även om vi idag kan se en ökad kommersialisering hos journalistiken överlag, har just de 

subjektiva, samhällskritiska perspektiven som är så utmärkande för svensk kulturjournalistik 

levt kvar, och samtidigt gett kulturjournalistiken ett nytt genomslag i samhällsdebatten genom 

social medier. Ofta tillhör politiska kulturartiklar de mest lästa och delade artiklarna, år 2013 

var de tre mest delade artiklarna kulturartiklar från Dagens Nyheter som berörde 

etnicitet/rasism (Roosvall, Widholm & Riegert 2015; Roosvall & Widholm 2016). Då 

kulturjournalistiken ger röst åt en alternativ debatt samt då denna röst de senaste åren kan 
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sägas vara den mest hörda (Roosvall & Widholm 2016), menar jag det vara särskilt intressant 

att studera hur debatten om svensk identitet förs inom kulturjournalistiken under åren 2013 till 

2016.  

	  

1.2	  SYFTE	  &	  FRÅGESTÄLLNINGAR	  
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur svenskhet konstrueras i den svenska 

kulturdebatten, i avseende att bidra till diskussionen kring hur svensk identitet förstås samt 

vem som får ingå i begreppet. Genom en retorisk textanalys av argumentationen kring 

begreppet svenskhet vill jag undersöka hur svenskhet representeras; samt hur tilltalet i 

debatteten kan inkludera respektive exkludera läsare och på så vis rama in sin publik, studien 

avser därmed belysa vem som talar till vem i frågan. Jag ämnar behandla begreppet svenskhet 

utifrån teorier kring identitet för synliggöra hur nationalitet och identitet konstrueras i medier 

och här specifikt i kulturdebatten i dagspressen inom tidsramen november 2013 till oktober 

2016. Diskussionen kommer att föras kring frågeställningarna: 

• Hur har svenskhet konstruerats inom svenska kulturdebatter i dagspressen november 

2013 till oktober 2106?  

o Vem kan vara svensk enligt debatten? 

• Vem förs debatten för och av vem? 

	  
	  

1.3	  AVGRÄNSNING	  
Detta är en mindre studie på ett relativt outforskat ämne. Studien kommer endast att beröra 

debatten som förs i tre av de större morgontidningarna; Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet 

och Sydsvenskan under perioden november 2013 till oktober 2016. Debatten förs även i 

kvälls- samt lokalpress, men i ett behov av att avgränsa materialet har ett val gjorts att endast 

undersöka ett urval av dagspressen, valet av medier kommer att motiveras närmare i kapitel 

4.3. Därav kommer denna studie endast kunna uttala sig om en begränsad del av en större 

debatt. Studien kommer att kunna ligga som underlag för vidare studier.  

	  

1.4	  DISPOSITION	  
Denna studie består av 7 kapitel. Kapitel 1 redogör en kort presentation av uppsatsens ämne 

samt studiens syfte och problemställning ifråga om identitetsskapande i medier. En 

avgränsning har gjorts för att tydliggöra vad uppsatsen inte ämnar undersöka. Kapitel 2 och 3 

tar upp teorier om identitet och etnicitet samt tidigare forskning kring kulturjournalistik. 
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Teorierna berör hur medier kan verka identitetsskapande samt vilken betydelse de har för 

identitet och nationalitet. Vidare går de in på hur det finns en spänning mellan det globala och 

nationella. Utifrån teorier om ”vi och dom” redogörs för hur olikheter kan vara väsentliga för 

identitetsskapande, men samtidigt riskerar att bidra till en exkludering och konstruerande av 

föreställda gemenskaper. En redogörelse görs även av hur vi kan förstå etnicitet. I kapitel 4 

görs en genomgång av metoden retorisk analys och av studiens material. Kapitlet innehåller 

en redogörelse av vilka begrepp som kommer att användas samt hur analysen har gått till. En 

beskrivning görs av materialet och hur urvalet har skett. Kapitel 5 innehåller den retoriska 

analysen av de 9 artiklarna där den retoriska situationen, appellation samt doxa studeras. I 

kapitel 6 förs en diskussion kring analysen av artiklarna och en sammanfattning av resultaten 

framförs. Kapitel 7 innehåller förslag till vidare forskning. 

2.	  TEORETISK	  RAM	  	  

2.1	  Identitet	  och	  medier	  
Ulrika Olausson (2009) menar att det inom forskningen råder delade meningar om hur man 

ser på begreppet identitet. Den kan ses som något individuellt, mentalt och stabilt, ett sant jag 

som vi oföränderligt bär inom oss; eller så kan identiteten ses som något språkligt, social och 

flyktigt, som hela tiden är i förändring då den är beroende av den kommunikativa situationen 

vi för tillfället befinner oss i. Olausson argumenterar för att identitet bör förstås som något 

mer komplext än dessa två indelningar och för att närma oss begreppet behöver vi 

sammanlänka det språkliga och det mentala synsätten genom olika teoretiska perspektiv. 

Genom ett socio-kognitivt perspektiv kan vi förstå hur sammanhanget vi befinner oss i bidrar 

till våra värderingar och föreställningar som är väsentliga för vårt identitetsskapande. Genom 

det diskursteoretiska perspektivet kan vi studera språket och maktstrukturernas roll i 

processen. Båda perspektiven betonar det sociala i identitetsskapandet som ser vår identitet 

som en produkt av vår samverkan och interaktion med andra människor (Olausson 2009:141 

f. f.). Omvärlden vi befinner oss i och människorna vi omges av har alltså betydelse för hur 

vår identitet tar form.  

 

Stuart Hall (1997) betonar även han det grundläggande i vår kulturella omgivning för hur vi 

ska förstå världen och oss själva. Hall menar att kulturer kan förstås som skapandet och 

utbytet av mening. Folk inom samma kultur kan uttrycka tankar och känslor om världen på ett 

sätt som kommer förstås dem emellan. Kulturer beror därav av att deltagarna tolkar vad som 
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händer runt dem och skapar en mening av världen på liknande sätt. Vidare tar vår identitet sig 

uttryck inom de kulturella ramarna så som till exempel att vårt ansiktsuttryck och kroppsspråk 

säger något om vilka vi är, vad vi känner och kan förmedla en känsla av grupptillhörighet. 

Dessa signaler läses och tolkas av andra människor oavsett om vi avsiktligt försökt 

kommunicera dem eller ej. Vidare menar Hall att det är vad vi känner, tänker och säger om 

saker, hur vi representerar dem, som ger dem en mening. Ett objekt eller person skulle kunna 

ha olika betydelser eller identiteter men ges en mening inom våra tolkningsramar genom vad 

vi säger om dem eller hur vi använder dem (Hall 1997: 2 f.). Representation och det kulturella 

meningsskapandet har alltså betydelser för hur vi förstår och skapar identitet. Hur medier 

framställer människor, ting och händelser genom det lingvistiska och visuella kan ses som ett 

val de gör för hur vi ska förstå vår omvärld. Hall menar att det ligger en maktstruktur i att 

representera någon eller något på ett visst sätt, genom representerande praktiker utövas en 

symbolisk makt (ibid: 257 ff.).  

2.2	  Medier,	  identitet,	  etnicitet	  &	  nationalitet	  
Olausson (2009) menar att medier bidrar till skapandet av den nationella identiteten. I 

relationen mellan text och bild finns möjligheten att lyfta fram olika typer av identiteter, 

medierna har möjligheten att tilltala läsarna i form en trans-nationell identitet, ett världs-vi, 

men de väljer oftast att tilltala läsarna som just ”svenska läsare”. Ett tilltal som underbygger 

den nationella identiteten. Olausson menar att den nationella identiteten är så väl förankrad 

och ”naturaliserad” att det inte är något som reflekteras över i medier, den förefaller ha blivit 

till ideologi. Föreställningen av den nationella gemenskapen i medierna ger stöd åt 

reproduktionen av de nationella maktstrukturerna. I de flesta länder är den nationella 

identiteten sammankopplad med den dominerande etniska gruppen och reproduktionen av 

föreställningen i medierna ifrågasätts inte då den tycks ses som något naturligt. Men vad 

Olausson vidare argumenterar för är att denna konstruktion av nationell gemenskap riskerar 

exkludera många grupper av etniska minoriteter (Olausson 2009: 137 ff.).  

 

Enligt Thomas Hylland Eriksen (1993) har ”etnicitet” och ”etniska grupper” sedan 1960-talet 

blivit standardbegrepp inom socialantropologin. Han undersöker olika sätt att närma sig 

begreppet och har identifierat att gemensamt för alla angreppssätt är att ”de ser etnicitet som 

något som har med klassificering av människor och gruprelationer att göra (Hylland Eriksen 

1993:12)”. Vidare menar Hylland Eriksen att även då ordet i vardagligt tal oftast används i 

diskussioner kopplat till minoritetsfrågor, så vill han understryka att majoriteter och 
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dominerande folkslag är lika etniska som minoriteter. Inom socialantropologin betecknas 

termen etnicitet som ”aspekter på relationer mellan grupper som betraktar sig själva – och 

betraktas av andra - som kulturellt särpräglade” (ibid: 13). Vidare menar Hylland Eriksen att 

etniska grupper oftast definieras just i relation till andra. Gruppidentiteter måste definieras i 

förhållande till olikheter, de som inte är medlemmar av gruppen. Grupper och identiteter 

utvecklas i en ömsesidig kontakt (ibid: 19 f.). Etniciteten svenskhet definieras alltså i relation 

till andra etniciteter.  

 

2.3	  Medier,	  identitet	  &	  globalisering	  
Många anser idag att den växande teknologin och de ökade kommunikativa möjligheterna har 

lett till att världen kommit närmare och gränserna länder mellan allt mer suddas ut, en så 

kallad globalisering. Vi kan idag dock se att det råder en spänning mellan det globala och det 

nationella i politiken. Istället för att anamma globaliseringen kan vi runt om i världen se ett 

ökat fokus på nationen och att det talas om att förstärka gränser. Medierna som 

identitetsskapare opererar i detta sammanhang på två plan då de både är väsentliga för 

globaliseringen men samtidigt verkar konstruerande för den nationella gemenskapen.  

 

Enligt Olausson (2009) är forskningen idag tämligen överens om att både medier och 

globaliseringen av dem har stor betydelse för vårt identitetsskapande. Men vilka effekterna är 

av dem råder det delade meningar om. Den politisk ekonomiska forskningen ser 

globaliseringen som ett uttryck för den västerländska imperialismen vilket kommer leda till en 

amerikaniserad och standardiserad västerländsk identitet. Inom kulturstudietraditionen 

däremot anses de digitala medierna ge möjlighet till mångfald och kan komma att leda till 

nyskapande identitetskonstruktioner. Genom dagens medier ges vi en inblick i omvärlden på 

ett nytt sätt. Detta menar Olausson leder till en dekonstruktion av den nationella 

gemenskapen. Vi har fått tillgång till det globala på ett vis som gör att den nationella 

gemenskapen inte nödvändigtvis känns självklar längre (Olausson 2009: 144 ff.). 

 

Även Anna Roosvall (2013) menar att globaliseringen har fått effekter på nationella 

identiteten. Globalisering kan ses som universell vs. multikulturell. Världsnyheterna knyter 

samman olika delar av världen; genom ett universellt synsätt kan det ses som att hela världen 

samlas på ett ställe och genererar en likhet; multikulturalismen däremot antyder hur de 

nationella och etniska skillnaderna understryks av globaliseringen. Syften att bevara 
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traditioner så som religiösa/etniska/nationella identiteter kan ses som försök att behålla 

rötterna i tider av globala förändringar. Den multikulturella dimensionen av globalisering kan 

ses som ett användande av skillnader som ett motstånd till en sammabundenhet. Även om den 

generellt står för en fredlig samhörighet och interaktion mellan olika kulturella grupper kan 

dess fokus på skillnader samtidigt ge upphov till fientlighet som bidrar till en kulturell rasism 

i den extrema änden av ett kontinuum (Roosvall 2013: 55 ff.).  

 

2.4	  Mening	  och	  skillnad:	  vi	  och	  dom	  
Gränsdragandet till det andra är en väsentlig fråga inom teorier kring identitetsskapande. Hall 

(1997) menar att frågan om olikheter har blivit en viktig del av kulturstudier och det finns 

både positiva och negativ aspekter av det, vilket gör det till ett både nödvändigt och farligt 

koncept. På ett lingvistiskt plan är olikheter viktiga då de hjälper oss att skapa en mening, 

utan motsatser skulle vi inte förstå vissa koncept. Vi förstår vad svart är för att vi kan 

kontrastera det mot vitt, på så vis blir det olikheten som utmärker och ger begreppen mening. 

På samma vis kan vi förstå nationaliteter genom att deras karaktärsdrag skiljer sig från andra 

nationaliteter. Men även om meningen beror på skillnader mellan motsatser och detta kan 

hjälpa till att fånga mångfalden i världen, är det ett ganska reducerande vis att skapa mening. 

Världen består inte endast av binära motsatser utan det finns gråskalor däremellan. Vidare 

menar Hall att vi behöver olikheter, då det andra är elementärt för vår konstruktion av oss 

själva och vårt identitetsskapande. Ur en antropologisk synvinkel argumenterar han för att 

kulturer förlitar sig till att ge saker mening genom att fördela dem inom ett 

klassificeringssystem, att markera olikheter utgör därmed basen för den symboliska ordningen 

inom kultur. En negativitet kan uppstå när saker och ting inte passar in i någon kategori och 

den kulturella ordningen störs. Detta riskerar då att definieras som avvikande och kan komma 

att stigmatiseras och stängas ute. Hall menar att frågan om olikheter och annangörande har 

blivit signifikant inom flera discipliner. Olikhet är ambivalent och kan både vara positivt 

ifråga om meningsskapande och för vårt identitetsskapande; men samtidigt kan det utgöra en 

fara då det kan verka uppdelande, ge upphov till negativa känslor och aggression mot det 

andra (Hall 1997: 234 ff.). En teori som kan kopplas Roosvalls tidigare nämnda resonemang 

kring hur fientlighet och en kulturell rasism riskerar att uppstå ur användandet av skillnader 

som ett motstånd till globaliseringens sammabundenhet. 
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Vi kan koppla Halls argument för vikten samt faran av hur vi ser på oss själva i förhållande 

till det andra, till Olausson (2009) diskussion kring hur vår identifikation till den nationella 

gemenskapen uppstår. Olausson menar att vi förutom en individuell identitet även har en 

kollektiv identitet. Den förra utgör det som är unikt för den enskilde och historien denne bär 

på, medan den senare syftar på känslan av gemenskap och kan utgöras av olika kategorier 

som ålder, kön, yrke, etnicitet och nationalitet. Vi kan alltså tillhöra flera gemenskaper 

samtidigt, men för att utgöra en gemenskap krävs en gränsdragning mot det runtom. En 

exkludering av de andra som bidrar till konstruktionen a ”vi och dom”. Denna typ av 

identifikation behöver inte vara av konkret karaktär i form av en grupp människor som 

individen har en faktisk kontakt med, utan den kan handla om föreställda gemenskaper som 

bygger på uppfattningar om likheter och olikheter, så som den nationella (Olausson 2009:143 

f.). För att kunna dra en gräns mellan vi och dom krävs en systematisering av vår uppfattning 

människor. Medierna bär sitt ansvar då mötet mellan oss och de andra till stor del sker i 

medierna. På samma vis bygger en stor del av de föreställda gemenskaper med människor vi 

inte står i direkt kontakt till, på mediernas identifikationer och kategoriseringar. 

 

3.	  TIDIGARE	  FORSKNING	  
Roosvall, Widholm och Riegert (2015) går i kapitlet ”Kulturjournalistik” genom forskning på 

ämnet. De menar att kulturjournalistik länge varit ett underutforskat område, men har i de 

nordiska länderna blivit ett särskilt forskningsfält de senaste åren. Studier som berört svensk 

kulturjournalistik har ofta ägnats åt kritik och recensioner, men ett intresse har ökat i Sverige 

för den samhällskritiska kulturjournalistiken. Den större internationella studie som 

genomförts utgjorde en kvalitativ innehållsanalys och kartlade kulturjournalistikens 

”internationella orientering”. Även om allt fler kulturredaktioner läggs ner visar tendenser att 

politiska kulturartiklar ofta utgör de mest lästa och delade artiklarna. Roosvall, Widholm och 

Riegert menar att studier av kulturjournalistik är väsentlig för förståelsen av journalistikens 

utveckling i stort. De hittills genomförda studierna på området är viktiga bidrag till 

teoriutveckling samt bidrar med ny kunskap om områden som ofta förbises i journalistiska 

sammanhang, men är av stor vikt i människors vardag (Roosvall, Widholm & Riegert 2015).  

 

Hemer et al. (2010) menar att definitionen av kulturjournalistik har blivit mindre tydlig. 

Kultursidorna har både blivit mer präglade av nyhetsjournalistiska värderingar och ett forum 

för kritik och samhällsdebatt, samtidigt som den subjektiva opinionsjournalistiken har spridits 
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till tidningens övriga delar samt till den traditionella nyhetsbevakningen. Hemer et al. (2010) 

gör i ”Kulturjournalistikens gränser” ett försök till positionsbestämning av genren. De menar 

att de uppluckrade gränserna ofta ses som ett hot mot kulturjournalistiken. I antologin närmar 

sig författarna frågan om det fortfarande är meningsfullt att tala om kulturjournalistik som en 

egen genre och vart i så fall dess särart består. Vad de alla är överens om är att 

kulturjournalistik är mer än bara journalistik om kultur (Hemer et al. 2010).  

4.	  METOD	  &	  MATERIAL	  

4.1.1	  	  METODBESKRIVNING:	  RETORISK	  ANALYS	  
Enligt Aristoteles är retorik ”studiet av allt det som är ämnat att övertyga” (Vigsø 2013: 217). 

Retoriken uppstod i antikens Grekland där varje fri borgare, vilket inte inkluderade kvinnor 

och slavar, fick föra sin egen talan i rättssystemet (Gripsrud 2002, 2011: 200). Den som 

gjorde detta väl hade större chans att få igenom sina synpunkter. På så vis uppstod konsten att 

övertala en publik. Antikens metoder ligger till grund för analysen av retoriken i moderna 

tidens medier och används för att studera tidningar, tv, film och reklam. Retorisk analys 

används för att beskriva hur en avsändare använder sig av olika medel för att fånga eller flytta 

en publik i en viss fråga. Detta studeras genom vilka appellformer, logos, ethos och pathos 

(vilka kommer redogöras för mer ingående nedan), som används av författaren för att tilltala 

läsaren och vinna över denna i argumentationen; samt genom att studera doxa - det som inte 

förklaras utan förutsätts i texten, som inte uttalas eller ifrågasätts, utan ses som en allmän 

kunskap. Doxa är intressant att studera i syftet att reda ut vad avsändaren förutsätter om sina 

läsare, samt hur denna drar skiljelinjer mellan ”vi och dom” (Vigsø 2013). 

Den retoriska analysen är användbar i studiet av debattartiklar då den benar ut hur författaren 

argumenterar för sin sak och därmed konstruerar en verklighet. Den visar på vad avsändaren 

förutsätter av publiken i form av kunskap och vilka antaganden författaren tror ha publiken 

med sig gällande. Att studera hur författaren försöker vinna över publiken med sin 

argumentation, vilka appellformer som används, kan vi få en inblick i vad författaren tror att 

publiken har för förförståelse och inställning till dennes kompetens och karaktär, samt 

huruvida publiken är med författaren i frågan eller ej. Analysen av doxa kan även visa vad 

författaren uttrycker implicit och därmed anser som allmän sanning. Det implicita tilltalet kan 

även visa på vilka författaren inkluderar alternativt exkluderar i texten samt hur författaren 

ramar in sina läsare som ”vi” i motsättning till ”de andra”. 
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4.1.2	  Tillvägagångssätt:	  
1. Retorisk situation: 

Till att börja med görs en beskrivning av den retoriska situationen. Här studeras 

utgångspunkten i den konkreta situationen: ”någon försöker övertyga någon om något 

på ett visst sätt vid en bestämd tid och på en bestämd plats (Vigsø 2013: 217)”. 

Analysen vill svara på frågorna:  

• Vem är avsändaren som försöker övertyga om något? Denna kan vara både 

implicit och explicit, en person kan t.ex. framstå som en representant för en 

grupp eller organisation. Vad vi vet om personens kompetens och karaktär kan 

ha betydelse för hur vi tar emot budskapet.  

• Vilken publik/målgrupp försöker avsändaren övertala? Vilka är de tänkta 

läsarna för texten och vad vet avsändaren om dessa? 

• Vad vill man övertyga om? Här förklaras vad syftet med texten är, kan både 

vara implicit och explicit. Vissa texter kan ha ett dubbelt syfte då de förutom 

att argumentera för en ståndpunkt vill stärka avsändarens image, kompetens 

eller vill övertyga om goda egenskaper. 

• I vilken kontext sker det? Här studeras vad i texten som pekar på vilken 

kulturell kontext samt tidskontext den har skapats i. En text som är mer 

förankrad i sin tid och plats kan ha en desto kortare förväntad livslängd. 

• Hur försöker man övertyga? Här görs en övergripande föreställning av hur 

författaren vill övertyga läsaren, till exempel om det är främst till förnuftet 

eller känslorna som talas till (Vigsø 2013). Denna del av den retoriska 

situationen kommer inte att redovisas i denna studie, då en djupare analys av 

hur man försöker övertyga görs under appellformer.  

 

2. Appellformer: 

Här analyseras vilka faktorer som används för att försöka övertyga läsaren. Inom 

retoriken talar man om tre grundläggande appellformer: logos, ethos och pathos. 

Logos talar till läsarens förnuft utifrån en skälig bevisföring byggd på fakta, 

avsändaren håller sig till ämnet och strävar efter objektivitet med ett neutralt ordval 

och behärskat framförande. Med logos vill man övertala läsaren genom att appellera 

dennes rationella resonemang. Ethos bygger på avsändarens egenskaper och 

kunskaper/kompetens och läsarens förtroende och känslor för den samma. 

Appellationen sker genom avsändarens karaktär och läsarens inställning till denna, här 
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kan vi skilja på primär ethos, ett förtroende som finns hos läsaren redan innan 

kommunikationen, till exempel då en återkommande skribent i en tidning har byggt 

upp en relation till läsaren alternativt information tidningen ger om skribentens 

kompetens och erfarenheter vilket bygger upp ett förtroende; och sekundär ethos, som 

byggs upp i kraft av själva kommunikationen, till exempel om författaren förklarar sin 

kompetens i texten eller vinner läsarens förtroende i och med argumentationen. Pathos 

vädjar till läsarens känslor och sinnestillstånd i situationen. Appellationen kan bygga 

på både negativa samt positiva känslor, ofta används en iögonfallande stil och 

värdeladdade ord. Avsändaren balanserar de tre appellformerna beroende på den 

retoriska situationen, vikten kan läggas på olika appellformer utifrån vad en vet om 

publikens inställning till avsändaren samt budskapet. Om författaren antar ha publiken 

med sig i frågan eller tror att de är välvilligt inställda till en, kan vikten läggas på 

ethos. Medan vid ett antagande om en motvillig publik kan vikten behövas läggas på 

logos eller pathos för att övertyga (Vigsø 2013).  

 

3. Doxa: 

Doxa innebär det som inte förklaras utan förutsätts i texten. Det som inte uttalas eller 

ifrågasätts, utan ses som en allmän kunskap1. Den allmänna kunskap vi utgår från när 

vi talar om världen. I argumentationer görs ofta grundläggande antaganden, garanter 

som förväntas delas av både författare och läsare. Studerandet av doxa tydliggör 

vilken kunskap författaren förutsätter läsaren har. Genom att se bortom det språkliga 

och titta på de implicita antagandena kommer innebörden av textens olika delar fram, 

och vi kan se vilka värderingar som avsändare antar gäller även för läsaren, implicita 

antaganden som kanske läsaren inte skulle hålla med om, om de uttrycktes explicit. 

Därav är doxa intressant att studera i syftet att reda ut vad avsändaren förutsätter om 

sina läsare, samt hur denna drar skiljelinjer mellan ”vi och dom” (Vigsø 2013). 

 

4.2	  GILTIGHET	  &	  TILLFÖRLITLIGHET	  
Vetenskaplig metod handlar om att underbygga slutsatser och påståenden med argument för 

att kunna ge goda skäl för att något ska vara sant. Argumenten ska vara giltiga, de ska ha med 

saken att göra, samt de ska vara tillförlitliga, uppgifterna som anges ska vara riktiga. Medie- 

och kommunikationsvetenskapen använder sig ofta av tolkande vetenskaper som går ut på att 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Inom språkvetenskapen kan en del av dessa förutsättningar delas in i presuppositioner och implikaturer.	  
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undersöka den mening som skapas i texter, sociala sammanhang och andra kulturprodukter, 

det vill säga vilken betydelse exempelvis en text innehåller. Mening kan inte observeras utan 

tolkas i en aktiv process. Den som tolkar något har alltid en förförståelse, annars skulle inte 

texter och bilder kunna bli begripliga (Ekström & Larsson 2013: 14 ff.). Denna studie ges 

giltighet genom att de utvalda artiklarna är relevanta för studiens ämne, för att få så hög 

tillförlitlighet som möjligt förs exempel från artiklarna in i analysen.  

 

4.3	  MATERIAL	  
Materialet för studien har valts genom en sökning i mediearkivet Retriver. Sökningen gjordes 

på orden kultur och svenskhet, de senaste tre åren (november 2013 till oktober 2016), i 

storstadspress, endast tryckta källor. Sökningen gav ett resultat av 159 artiklar, från både 

morgontidningar, kvällstidningar samt lokalpress. För begränsa antalet artiklar ägnar sig 

denna studie endast åt de stora svenska huvudstadsbaserade dagstidningarna; Svenska 

Dagbladet och Dagens Nyheter då Stockholmsbaserade medier innehåller en större andel 

kultur än medier i övriga landet (Roosvall & Widholm 2016: 96), samt Skånes största 

dagstidning Sydsvenskan, med avsikten att vidga perspektivet då Skåne tagit emot en stor del 

nyanlända samt är ett starkt fäste för Sverigedemokraterna (migrationsverket.se 2017: val.se 

2014). Urvalet av de valda tidningarna gav 88 artiklar. Noteras bör göras att debatten även 

förs i kvälls- och lokalpress. Urvalet för denna studie begränsar debatten den kan uttala sig 

om. Detta val har gjorts medvetet för att avgränsa materialet, då det är en stor debatt studien 

berör. Därför kommer denna studie endast uttala sig om hur debatten förs i den valda 

dagspressen. Vidare har urvalet utgått från kriterierna att artiklarna ska vara opinionsartiklar 

publicerade på kultursidorna, samt artikeln ska som huvudtema behandla ämnet svenskhet, 

inte endast att ordet förekommer eller behandlar ämnet som deltema. Efter en genomläsning 

har de artiklar som inte uppfyllt nämnda kriterier sållats bort. Återstående var ett resultat av 9 

artiklar; 5 från Svenska Dagbladet; 3 från Dagens Nyheter och 1 från Sydsvenskan.  

 

Utifrån resultatet har även sökningar gjort på om svar till artiklarna publicerats. Sökning har 

gjorts på alla svenska källor i Retrivers mediearkiv, vilket innebär storstadspress, 

landsortspress, stadsdelspress, tidskrifter, fackpress, nyhetsbyrå och pressmeddelanden, och 

inkluderar även webbartiklar. Sökningen gjordes på varje artikelförfattares namn och datum 

för publiceringen. Därefter gick jag igenom alla träffar inom ett tidsspann av en månad efter 

artikelns publicering, för att se om någon refererat till eller svarat på den aktuella artikeln. 
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Sökningen resulterade i 4 st. svar på Lyra Ekström Lindbäcks artikel Gör arabiskan till 

nationellt minoritetsspråk, publicerad i Dagens Nyheter 2014-10-07. Svaren publicerades i 

Nyheter i dag (webb), Samtiden (webb), Expressen (tryckt) och Sydsvenskan (tryckt). Marcus 

Priftis artikel Blåögt blonda feberdrömmar, publicerad i Svenska Dagbladet 2014-04-01, fick 

ett svar från tidningen Dagen (tryckt). Till Ola Larsmos artikel Därför borde det anses som 

”osvenskt” att vara nationalist, publicerad i Dagens Nyheter 2016-01-28, skrevs ett svar i 

Sundsvalls Tidning (tryckt). Då materialet för denna studie utgörs av debattartiklar anser jag 

det vara av intresse att redogöra för huruvida artiklarna fått svar eller ej. Analyser av 

artiklarna kommer ej att göras, men återkoppling till resultatet av sökningen kommer att göras 

i diskussionen.  

	  

5.	  ANALYS/RESULTATREDOVISNING	  
	  

5.1	  Svenska	  Dagbladet,	  Qaisar	  Mahmood:	  ”VI	  BEHÖVER	  TALA	  OM	  KLASS	  IGEN”	  
2013-‐12-‐17	  

5.1.1	  Den	  retoriska	  situationen	  
Vem är avsändaren som försöker övertyga om något? 

Qaisar Mahmood är den explicita avsändaren och Svenska Dagbladets kultursidor är mediet. 

Mahmood är skribent i SvD samt författare till boken ”Jakten på svenskheten”.  

Vilken publik/målgrupp försöker avsändaren övertala? 

Mahmood försöker nå en kulturintresserad medelklass. Han skriver även i artikeln om just 

den kulturella medelklassen, förmodligen medveten om att denna grupp är hans läsare.  

Vad vill man övertyga om? 

Mahmood argumenterar i artikeln för att mångfald idag endast ger uttryck av skiftande 

pigmenthalt och hårfärg. Vad som behövs är en variation av erfarenheter och värderingar. 

I vilken kontext sker det?  

Mahmood gör vissa tidskontextuella nedslag i artikeln då refererar till samtida kulturella 

händelser samt aktuella kulturdebatter.  

 

5.1.2	  Appellation	  
Då artikeln ger oss informationen att Mahmood är författare till boken ”Jakten på svenskhet” 

byggs ett förtroende upp för hans kompetens i frågan. Mahmoods argumentation i artikeln 

utgår till stor del från ett panelsamtal kring kulturarv. Genom att redogöra för sin egen 
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upplevelse av samtalet; ”Allt eftersom paneldiskussionen fortskrider föds en olustkänsla hos 

mig som övergår i irritation och frustration.” samt hur han upplever att övriga deltagare 

uppfattar honom; ”Jag framstår i diskussionen som inskränkt, nostalgisk och provinsiell.”, 

använder han sig av sin egen karaktär för att genom ethos appellera till läsaren. Tolkningen 

kan göras att han anser sig ha ett välvilligt förtroende hos läsaren, då han anser sig kunna 

använda den negativa bilden av sig själv som ett argument med ett antagande om att det är en 

osanning. Mahmood fortsätter genom artikeln att appellera till läsaren genom ethos med 

markeringar som ”Min argumentation går ut på…” och ”Min analys av…” för att med 

tyngden av hans kompetens visa läsaren vad som är rätt.  

 

Mahmood avvänder sig även av logos för att appellera till läsaren då han använder sig av 

referenser som ”Författaren Edward O Wilson argumenterar i boken…” för att föra fram 

grunder för sina argument. 

 

Stor tyngd läggs även vid pathos då han vänder sig till läsarens egna känslor i situationen. 

Med kommentarer som ”Medelklassen har också lyckats rikta strålkastarljuset ifrån sig själv 

och sin maktposition” och ”Om det är någon som borde kunna förändra normer, värderingar 

och få in mer mångfald i samhället, bör det väl vara den kulturella medelklassen?” får han 

läsaren att fundera över huruvida denna inte tar ansvar för sin egen maktposition för att 

förändra normer och öka mångfald.  

 

5.1.3	  Doxa	  	  
Mahmood förutsätter en del kunskaper hos sina läsare, vilket ramar in hans tänkta publik: 

”… huruvida Lilla Hjärtat ifrågasätter eller befäster våra idéer om 

vad eller vem som är normal.” 

Mahmood använder benämningen ”Lilla Hjärtat” utan att ge någon förklaring kring vad eller 

vem detta är. Han gör en förutsättning att läsaren vet att Lilla Hjärtat är en karaktär i Stina 

Wirséns barnböcker, samt insatt debatten som blossade upp kring huruvida karaktären var en 

rasistisk gestaltning eller ej.  

 

Då Mahmood tydliggör att paneldeltagarna han talar om i artikeln tillhör den kulturella 

medelklassen. Han uttrycker vad som utmärker de övriga deltagares resonemang: 



	   18	  

”En i panelen säger att hen inte gillar det här med kulturarv. Bara 

trams! Berättelser där man använder historien är enbart av ondo 

eftersom de alltid bidrar till exkludering. Logiken känner jag igen 

från mina många samtal om svenskhet: 

’Måste vi känna nationell gemenskap? Så inskränkt. Jag vill känna 

mig som en världsmedborgare!’” 

Han identifierar här att det är något typiskt svenskt att bortse från kulturarv. Han tydliggör att 

hans egen argumentation går ut på att: 

”… alla har ett kulturarv och att alla ingår i exklusiva 

gemenskaper, gemenskaper som för en del är enkla att välja, men 

som för många kan vara svåra att välja bort.” 

Vidare definierar Mahmood den kulturella medelklassen som normskapande i samhället 

”Man har lyckats med att sälja in sina värderingar, åsikter, smak som det normala i 

samhället.” Han menar att det är dessa som sitter på makten att förändra. Det Mahmood 

implicit utrycker är att de som argumenterar mot kulturarv och gemenskaper i själva verket är 

en del av den gemenskapen som sitter på maktpositionen att möjliggöra förändring; den 

kulturella medelklassen: 

”Det jag hör mina panelkollegor säga mellan raderna är: vi är 

upplysta och inser att gemenskaper enbart är ett opium för (det 

obildade) folket.” 

Implicit antyder han att den kulturella medelklassen är en tydlig gemenskap, ett ”vi” som 

särskiljer sig från ”de” – ”det obildade folket”. Att deras argument faller platt då de endast 

ytligt öppnar upp för mångfald i form av skiftande pigmenthalt och hårfärg, men i själva 

verket är denna gemenskap stängd för olikheter - de med olika erfarenheter, värderingar och 

normer. 

 

5.1.4	  Sammanfattning:	  vad	  är	  svenskhet,	  vem	  är	  svensk? 
Mahmood uttrycker svenskhet som en tendens att vilja bortse från sitt kulturarv och rötter i en 

vilja att vara en del av den stora världsgemenskapen. Implicit kan vi tyda att det är den 

kulturella medelklassen som utgör den normskapande bilden av svenskhet. En svenskhet som 

ytligt sett präglas av mångfald, men i själva verket är homogen då dess värderingar och 

erfarenheter är likartade.  
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5.2	  Dagens	  Nyheter,	  Elisabeth	  Åsbrink:	  ”DET	  HAR	  ALDRIG	  FUNNITS	  ETT	  ÅR	  NOLL	  DÅ	  
ALLA	  SVENSKAR	  VAR	  PÅ	  PLATS	  I	  SVERIGE”	  2014-‐11-‐13	  
 

5.2.1	  Den	  retoriska	  situationen	  
Vem är avsändaren som försöker övertyga om något? 

Elisabeth Åsbrink är författaren av artikeln och Dagens Nyheters kultursidor är mediet. 

Åsbrink har arbetat på Sveriges Televisions nyhetsredaktion. 

Vilken publik/målgrupp försöker avsändaren övertala?  

Argumentationen riktar sig till de som anser en människas bakgrund vara avgörande för 

dennes identitet. Hennes tilltal är dock allmänt och hon talar ur ett ”vi” som är inkluderande.  

Vad vill man övertyga om?  

Åsbrink argumenterar för att vi bör definieras av är vad vi vill och vart vi är på väg. Vår 

bakgrund ska inte definiera vår identitet. Nationell identitet är endast ett ord som kan ge 

upphov till tusentals olika definitioner och därför helt ovidkommande för vår identitet. 

I vilken kontext sker det?  

Artikeln är skriven ett par månader efter valet 2014. Åsbrink gör vissa nedslag i sin samtid 

refererar till att en viss tillförordnad partiledare tillsattes. Så här ett par år senare behöver inte 

referensen vara lika självklar hos läsare då det inte ligger nära i tiden.   

 

5.2.2	  Appellation	  
Åsbrink bygger upp ett sekundärt ethos i texten då hon beskriver sin bakgrund som journalist 

på Sveriges Television, något som visar på en erfarenhet som inger förtroende.  

”Vad är en svensk? Jag ställde den frågan till mina dåvarande 

arbetskamrater på Sveriges Televisions nyhetsredaktion för tio år 

sedan och fick cirka 123 olika svar.” 

Hon redogör även för betydelsen av språket och ord för en journalist, något som ger en inblick 

i hennes kompetens och förmåga att resonera kring ordet svensk och svenskhet.  

 

Vidare redogör hon för, att förutom den juridiska svenskheten, har vi alla egna inre bilder av 

vad en svensk är. Genom att uppmana läsaren att själv testa frågan ”Vad är en svensk?” på 

personer i sin omgivning, appellerar hon till läsarens förnuft och logos för att ansluta denna 

till resonemanget kring hur ovidkommande epitetet nationalitet är, då det inte finns en 

definition som är samma för oss alla. Åsbrink vidhåller ett neutralt språk och stödjer sin 

tankegång med referenser till en annan författare för att fortsätta tilltala logos.  
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”Som författaren Theodor Kallifatides en gång sa; någon 

uppvuxen i Norden säger ordet träd och tänker på en björk, eller 

kanske gran. Någon uppvuxen i Grekland säger ordet träd, och 

tänker på ett olivträd.” 

Det sakliga resonemanget leder till slutsatsen att ordet svensk egentligen bara handlar om en 

idé. Åsbrink går därifrån vidare till att redogöra för det felaktiga i en viss tillförordnad 

partiledares resonemang, då han ger sig rätten att avgöra i vilken grad en viss människa är 

svensk eller ej. Hon appellerar till logos, då hon vill föra resonemanget på en logisk nivå som 

talar till förnuftet när hon förklarar varför partiledarens synsätt är fel.  

”Förutom att sätta sig till doms över en medmänniska, förutom att 

spela på subjektiva premisser om vad "svenskt" och "osvenskt" som 

om alla fick samma inre bilder” 

Samtidigt använder hon sig av pathos då hon med värdeladdade ord som ”sätta sig till doms 

över” och ”subjektiva premisser” talar till läsarens känslor för att ansluta denna till den 

negativ slutsatsen kring vad Sverigedemokraten säger. Hon fortsätter appellera till läsaren 

genom pathos: 

”Vi definieras av vad vi vill, vart vi är på väg, vad vi strävar efter. 

Vi är summan av hur vi beter oss mot våra medmänniskor. Inget 

annat är möjligt i en demokrati, inget annat kan vara acceptabelt.” 

Genom att talat ur ett ”vi” inkluderar hon läsaren i sina påståenden och kan på så vis väcka 

känslor genom att få denna att sätta in sig själv i situationen. Samtidigt är meningarna korta 

och slagkraftiga vilket även det är form av appellation till pathos.   

5.2.3	  Doxa	  
Åsbrink utelämnar viss information i artikeln, som vi kan tolka att hon förutsätter att läsare att 

förstår ändå och själv fyller i luckorna. 

”En tillförordnad partiledare för ett riksdagsparti sa 

häromdagen att en svensk kille, en rätt känd fotbollsspelare, 

inte är svensk men att han genom sin fru höll på att bli 

svenskare, vilket var bra, tyckte politikern.” 

Implicit kan vi förstå att partiledaren det talas om är en Sverigedemokrat, detta är inget som 

behövs uttalas utan Åsbrink låter läsaren fylla i informationen själv. En kunskap som 

förutsätts hos läsaren och därmed utgör doxa. Genom att själv definiera fotbollsspelaren i 

diskussionen som ”en svensk kille, en rätt känd fotbollsspelare” och sedan redogöra för att 
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partiledaren uttalat att fotbollsspelaren ”inte är svensk” tydliggörs motsättningen i ämnet och 

Åsbrinks tänkta opponenter för texten.  Hon själv poängterar att fotbollsspelaren är en svensk 

kille, och tar därför avstånd från partiledaren genom att tydliggöra sitt ställningstagande som 

tvärtemot. I uttalandet finns en doxa om att det är Åsbrinks definition som är den sanna, ett 

implicit antagande läsaren förutsätts hålla med om. 

 

”Men det är helt ointressant i vilken grad fotbollsspelaren eller 

någon annan är svensk. Fel fråga. Stryk den. Vi kan ha 

erfarenheter som betingats av nation, hudfärg och sexualitet, men 

vi är aldrig vår nation, hudfärg eller sexualitet.” 

I ovan argumentation säger Åsbrink att då vi inte är vår nation är graden av hur svensk någon 

är helt ointressant; den implicita garanten uttrycker att vi inte kan vara en nationalitet. Detta 

är endast något som kulturellt betingar oss men ingenting vi är. 

 

5.2.4	  Sammanfattning:	  vad	  är	  svenskhet,	  vem	  är	  svensk?	  
Åsbrink uttrycker med artikeln att svenskhet är en idé som har tusentals olika definitioner. Vi 

är inte vår nationalitet, vi är vad vi vill och vad vi strävar efter. Svenskhet är för Åsbrink 

ingen identitet. Och då vi är vad vi vill och definitionen av ordet svensk endast handlar om de 

bilder ordet skapar, kan vem som helst inkluderas i begreppet. Med andra ord, den som vill 

kan vara svensk. 

 

  

5.3	  Svenska	  Dagbladet,	  Håkan	  Lindgren:	  ”KULTURKROCKAR	  I	  DE	  SÅRADE	  
KÄNSLORNAS	  LAND”	  2014-‐10-‐28	  

5.3.1	  Den	  retoriska	  situationen	  
Vem är avsändaren som försöker övertyga något? 

Håkan Lindgren är författaren av artikeln och Svenska Dagbladet är mediet. Artikeln ger 

information att Lindgren är skribent i Svenska Dagbladet, vi kan utifrån det tolka att han är en 

återkommande skribent med ett en uppbyggd relation till en viss läsarskara.  

Vilken publik/målgrupp försöker avsändaren övertala? 

Lindgren talar utifrån ett ”vi” som kan identifieras som svensken och hur denna ska förhålla 

sig till saknaden av ett kulturarv i mötet med ”någon” som har en kultur. Han gör en tydlig 
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inramning samt exkludering av sina läsare i tilltalet. Vilket kan tolkas som att det inte är 

denna ”någon” han talar till, utan de han kallar ”vi” och ”svenskar”.  

Vad vill man övertyga om?  

Lindgren argumenterar i artikeln för att svenskar gjort sig själva kultur- och traditionslösa. 

Enligt Lindgren har ingen känt sig bekväm i Sverige de senaste 40 åren, och när man adderar 

invandring till det, leder det till kulturkrockar och sårade känslor. 

I vilken kontext sker det? 

Artikeln är skriven ca en månad efter valet då Sverigedemokraterna fick 13% av rösterna i 

riksdagsvalet. Lindgren gör dock inga direkta påståenden kring valet, även om han tar upp 

resonemang kring Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets politik.  

 

5.3.2	  Appellation	  
Lindgren försöker till en början av artikeln appellera läsaren genom logos. Han argumenterar 

för att svenskar inte vet något om sin egen kultur genom att peka på faktiska händelser då 

politiskt uppsatta personer från politiskt skilda håll blivit stumma inför frågan om vad svensk 

kultur är. Vidare genom artikeln appellerar han till logos genom att referera till andra 

författare: ”Det är bara de andra som har en 'kultur'", skrev Maciej Zaremba…” samt genom 

att referera till faktiska händelser: ”I mötet mellan Soran Ismail och Svenskarnas parti (SvD 

10/8 2014) hörs en handfallen nationalism, som knappt vet någonting alls om det land den vill 

ha.” Genom att använda sig av stöd och peka på händelser appellerar Lindgren till läsarens 

förnuft. 

 

Vid några tillfällen uttrycker sig Lindgren i jag-form, som ”Jag gjorde det inte. Jag tänker 

fortfarande på det.” och ”…det är den attityden jag skulle vilja se på nytt…”, där markerar 

han var han står i frågan. Han använder sig då av ethos för att med förtroendet för hans 

karaktär appellera till läsaren.  

 

Vidare går han över till ett vi-tilltal och pratar om hur Sverige en gång varit, på så vis vill han 

med pathos spela på läsaren känslor inför sitt land. När han målar upp ett möte mellan ”vi” 

och ”dom”, använder han sig av starka ord som ”kräver respekt”, ”undertryckta känslor” och 

”… svensken känner sig sårad, rasande, underlägsen, avundsjuk, skamsen, men kan inte ge 

uttryck för något av detta.”. På så vis appellerar han till läsaren genom att beskriva känslorna 
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denna bör känna inför det han kallar ”kulturkrock”. Något som är typiskt för appellation i 

form av pathos.  

 

5.3.3	  Doxa	  
Argumentationen i artikeln lyser av doxa som tyder på en motsättning mellan ett ”vi”, 

svensken, vilken Lindgren själv benämner som ”Svensson”, och ”de andra”, de som har en 

kultur och traditioner. Detta blir tydligt med påståenden som:  

”Hade en irländare eller en italienare blivit lika tyst om han 

ombetts ge några exempel på sitt lands kultur?” 

En antydan görs om att irländare och italienare vet vad deras kultur är, en förutsättning som 

inte behöver grundas utan antas uppfattas som en allmän sanning hos läsaren. Det finns en 

implicit antydan i kommentaren om att svenskar inte kan redogöra för vad vår kultur är, vilket 

är ett klandervärt fenomen. En doxa om vilken vi kan tolka det som Lindgren antar ha läsaren 

med sig, då han uttrycker det som en allmän sanning.  

 

Efter att ha tydliggjort skillnaderna på svenskar och andra kulturer bygger Lindgren vidare på 

oppositionen:  

”Hur länge kan man fortsätta leva på det sättet? Ända tills man 

kolliderar med någon som inte ber om ursäkt för sina 

traditioner, och som kräver respekt för dem även på svensk 

mark.” 

Med uttrycket ”kräver respekt för dem även på svensk mark” (min kursivering) kan vi tyda att 

Lindgren talar om någon som fått sina traditioner på mark som inte är svensk, det vill säga 

invandrare. Vi kan utläsa att Lindgren i raden ”tills man kolliderar med någon” (min 

kursivering) syftar på ett svenskt ”man”, ett svenskt vi. Han exkluderar därmed invandrare i 

sin inramning av svensken. En doxa där förutsätter att det här finns uppdelning mellan ”man” 

och dessa som ”inte ber om ursäkt för sina traditioner”, vilket han förstärker med uttrycket 

”kolliderar”.  

 

”Svenskarna brukade berömma sig själva för sina goda principer, 

där låg en stor del av den moderna svenska självbilden, men om 

det inte krävdes mer än lite invandring, en ekonomisk svacka och 
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ett anonymt kommentarsfält för att Svensson skulle glömma sina 

goda principer, hur mycket betydde de då från början?” 

Lindgren gör i kommentaren ingen skillnad på de som ser invandring som ett problem och de 

som inte gör det, utan han samlar alla under en kategori ”svenskarna”. Han uttrycker implicit 

att alla svenskar på grund av invandring och en ekonomisk svacka har övergett sina goda 

principer, de som en gång utgjort den svenska självbilden. Implicit påstår han även att 

svensken är feg, då det krävts ett ”anonymt kommentarsfält” för att svensken ska våga yttra 

sitt missnöje. Lindgren målar mellan raderna här upp en bild av svensken som kanske inte 

alla, om den uttryckts explicit, skulle vilja förlika sig med. Medan det som faktiskt skrivs 

kanske får läsaren att ansluta sig till tanken att många goda principer har ju svenskarna 

faktiskt gett upp. 

 

Lindgren argumenterar i artikeln för att svenskarna bor i ett land ”… som nyligen har gjort sig 

av med en stor del av sin historia och sina traditioner. Vi har lärt oss att inte sakna dem.” 

Han menar att Sverige är: 

”Ett land med en befolkning som har varit lika osäker på sin 

plats som om den själv invandrat hit någon gång på 1960talet.” 

Implicit säger han att invandring orsakar osäkerhet, då man saknar rötter till platsen man 

befinner sig på. Vidare påpekar Lindgren: 

”Ingen har känt sig bekväm i det här landet de senaste 40 åren, 

hur mycket vi än har pratat om folkhem och välfärd.” 

En implicit förutsättning om att det var bättre förr. Kommentarerna om vad Sverige en gång 

var och hur landet nu har gjort sig kultur- och historielöst fortsätter. Argumentationen leder 

fram till en kommentar där Lindgren skriver in sig själv och tydligt påpekar vad det är han 

vill: 

”1936, när nazismen fortfarande var obelastad av historisk skuld, 

höll Sverige riksdagsval. Två nazistiska partier ställde upp och fick 

sammanlagt 0,7 procent av rösterna. Ett tydligare långfinger från 

väljarna är svårt att föreställa sig. Så reagerar en mogen och 

ansvarsfull väljarkår, och det är den attityden jag skulle vilja se på 

nytt, därför att den är det enda pålitliga skyddet mot 

högerpopulistisk missnöjespolitik. Hur kommer vi tillbaka dit?” 

Här uttrycker Lindgren explicit att han längtar tillbaka till något som var förr, ett av de fåtal 

ställen i artikeln där han använder jag-form. Lindgren tar tydligt avstånd från 
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”högerpopulistisk missnöjespolitik”, något som tydliggörs på flertal ställen i artikeln. Han 

applåderar samtidigt 30-talets svenskar, ”en mogen och ansvarsfull väljarkår”. Implicit kan 

vi tolka att denna väljarkår visar de ”goda principer” Lindgren tidigare talade om. En 

förutsättning görs även här om att det var bättre förr, då folk betedde sig moget och 

ansvarsfullt.  

5.3.4	  Sammanfattning:	  vad	  är	  svenskhet,	  vem	  är	  svensk?	  
Lindgren målar upp 30-talets svenskar som mogna, ansvarsfulla och implicit med goda 

principer, medan dagens svenskar är fega, osäkra, har övergett sina goda principer samt 

saknar kontakt med sin kultur. När han målar upp ”kulturkrocken” med invandrare exkluderar 

han dessa ur vem som är svensk. I och med hans bakåtsträvande längtan efter svenskheten, 

ger han dem heller ingen chans till inkludering.  

  

5.4	  Svenska	  Dagbladet,	  Marcus	  Priftis:	  ”NATION	  FAST	  I	  EN	  OMÖJLIG	  LÄNGTAN”	  
2014-‐06-‐05	  

5.4.1	  Den	  retoriska	  situationen	  
Vem är avsändaren som försöker övertyga något? 

Marcus Priftis är den explicita avsändaren av artikeln och Svenska Dagbladets kultursidor är 

mediet. Priftis är författare och hans bok ”Främling, vad döljer du för mig?” utkom år 2012 

och boken ”Det otäcka könet” gavs ut september 2014, tre månader efter artikeln publicerats.  

Vilken publik/målgrupp försöker avsändaren övertala? 

Argumentationen i artikeln verkar för att knyta de som tillhör det som han själv närmare sig,  

de som ”blickar över atlanten i jakt på en nationell identitet byggd på en gemensam politisk 

idé”.  

Vad vill man övertyga om? 

Artikeln argumenterar för att vi måste bryta med den svunna svenskhet som aldrig kommer 

åter. Att föredra vore en nationell samhörighet där jämlikhet ligger till grund för en modern, 

inkluderande svenskhet.. 

I vilken kontext sker det? 

Artikeln är skriven dagen innan Sveriges nationaldag, det enda som egentligen 

uppmärksammar detta är dock ingressen. Artikeln berör mest historiska moment med få 

tidsangivelser som förankrar den i närliggande samtid. Detta ger artikeln en relativt lång 

livslängd. Det som fäster texten i en viss kulturell och tidskontext är refererandet till vad som 
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driver svenskar att rösta på Sverigedemokraterna, vilket tyder på en tid och plats då ett 

nationalistiskt parti av det slaget får framgång.  

	  

5.4.2	  Appellation	  
Tidningen bygger upp Priftis ethos genom att ge läsaren information om hans tidigare 

utgivna, samt kommande bok. Vi får endast titlarna på böckerna, ”Främling, vad döljer du för 

mig?” och ”Det otäcka könet”. Tolkningen kan göras att det kanske rör sig om en bok om 

invandring och främlingsfientlighet, samt en bok om genus. Ett förtroende byggs upp om att 

författaren är bevandrad inom humaniora vilket ger förtroende för hans kompetens och 

därmed ethos i frågan. Detta kan vi dock anta är en faktaruta skriven av redaktören på 

tidningen. Priftis själv är inte inskriven i artikeln.  

 

Till största delen av artikeln använder Priftis sig av logos, genom fakta som han för fram med 

bevis från andra forskare och författare. Med referenser som: 

”Som kulturgeografen Katarina Schough har beskrivit, var 

svenskarna inte sena att haka på och odla vidare den idén - i form 

av föreställningar om det egna, rena landet, men också 

moraliskt…” 

ger Priftis stöd för sin egen argumentation. Och genom att peka på historiska händelser som:  

”På 1930-talet hade Sverige ett rashygieniskt program som knappt 

stod Nazityskland efter.” 

ger han sakliga grunder för sina påståenden. En argumentation som appellerar till läsarens 

förnuft med logos byggd på bevisföring.  

 

Genom att förklara att en längtan tillbaka till det gamla Sverige som det en gång var, kan 

likställas med de känslor som de svenskar som skyller på massinvandringen drivs av, bygger 

Priftis på de negativa känslorna hos läsaren i situationen. 

”Samma känslor som får vita svenskar att skylla på 

’massinvandringen’ genljuder också i de progressivas rop om att 

få sitt gamla solidariska Sverige tillbaka. Syndabockarna må vara 

olika, men det är samma samhälle de längtar efter - bara olika 

aspekter av det.” 

Genom att appellera till pathos ansluter han läsaren till påståendet att ett sorgearbete behövs 

tas itu med och en insikt om att den svunna svenskhet som en gång var inte kan komma åter.  
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5.4.3	  Doxa	  
Priftis inleder artikeln med att redogöra för att det i flera sammanhang verkar tyckas vara 

väsentligt att avgöra vad som är svenskt. Däremot påpekar han att det är sällan svenskhet 

definieras. Det har blivit ett innehållslöst ord.   

”Klart är att intresset för svenskhet har föga med traditionell 

svensk kultur att göra - det åtföljs inte av ett uppsving för 

kurbitsmålning, hambo eller Heidenstam. I stället verkar det 

handla primärt om social tillhörighet.” 

Här finns en doxa som gör ett antagande om att läsarna ska veta vad ”kurbitsmålning, hambo 

eller Heidenstam” innebär. Samtidigt görs en förutsättning av att läsaren ska se dessa som 

typisk svensk kultur. Priftis gör därmed ett implicit tilltal till läsare som är av samma 

bekantskap av ”traditionell svensk kultur” som han själv. 

 

Vidare målar Priftis upp vad som är det typiska med svenskheten: 

”Det mest speciella med svenskheten är föreställningen om att 

svenskheten är så speciell. Sverige är världens mest jämlika land 

med världens bästa välfärdssystem, den vackraste naturen, de 

smartaste uppfinningarna och värderingar som är så förträffliga 

att de måste exporteras. Till och med när vi är lagom är vi 

ensamma i världen om det.” 

En implicit antagande görs om att det är en sanning att svenskar ser sig själva som lite 

speciella, att detta är ett allmänt fenomen. Exemplen han tar upp använder han med en garant 

om att detta är något läsaren anser vara särskilt bra med Sverige. Med detta antagande gör 

Priftis även en kulturell inramning av vad en svensk är, implicit sker en exkludering av de 

som inte känner tillhörighet till detta kulturella drag. 

 

Priftis redogör för en teori om att nationalitet behövs för att medborgarna ska känna en 

solidaritet med varandra. 

”’Svenskheten’ är den kollektiva identitet som dels ska förena oss 

som lever i Sverige, dels placera oss mentalt just här.” 

Med orden ”oss som lever i Sverige” gör Priftis det implicita påståendet att alla som lever i 

Sverige kan vara en del av ”svenskheten”. Han uttrycker det som en allmän sanning att alla 
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som lever i ett land är en del av dess nationalitet. Hade han uttryckt det explicit hade en del 

läsare eventuellt reagerat, men med påståendet implicit invävt får han argumentationen att te 

sig handla om varför begreppet svenskhet behövs, och definitionen av begreppet följer med 

som en sanning som inte behövs uttalas. Samtidigt görs en exkludering av de som inte lever i 

Sverige, som kanske definierar sig tillhöra svenskheten. 

 

5.4.4	  Sammanfattning:	  vad	  är	  svenskhet,	  vem	  är	  svensk?	  
Det svenskhet handlar om är en inte en traditionell kultur utan en social samhörighet. Implicit 

uttrycker Priftis att alla som lever i Sverige är svenskar. Priftis uttrycker att det mest speciella 

med svenskhet är en föreställning om att svenskheten är så speciell. En komplikation sker 

dock när han även uttrycker denna kulturella samhörighet som definition, då leder till en 

exkludering av vem som kan vara svensk.   

 

5.5	  Svenska	  Dagbladet,	  Hynek	  Pallas:	  ”RASISMEN	  HAR	  FÅTT	  EN	  NY	  SKEPNAD”	  2016-‐
02-‐02	  

5.5.1	  Den	  retoriska	  situationen	  
Vem är avsändaren som försöker övertyga något? 

Hynek Pallas är författaren av artikeln och Svenska Dagbladets kultursidor är mediet. Pallas 

är kulturskribent och filmkritiker, han doktorerade på avhandlingen ”Vithet i svensk spelfilm 

1989-2010”.  

Vilken publik/målgrupp försöker avsändaren övertala?  

Argumentationen avser fånga de som inte reflekterar över rasism längre än att det handlar om 

att döma någon utifrån ras. Han förutsätter att hans läsare är insatta i pågående debatter då han 

ofta gör referenser till dessa utan större utläggningar.  

Vad vill man övertyga om?  

Pallas argumenterar för att det idag finns en besatthet vid kulturella skillnader som har ersatt 

”rastänkande” i rasismen. Rasismen uppstår i skillnaden mellan att påstå att människor 

påverkas av sina kulturella och sociala omgivningar till att antyda att personer och deras 

handlande är determinerat av detta sammanhang.  

 

I vilken kontext sker det?  

Artikeln är skriven efter en höst som ägnats åt debatter kring flertal händelser under 

sommaren år 2015, då sexuella trakasserier på festivaler uppmärksammats.. Pallas gör 
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referenser till Köln och Kungsträdgården utan någon förklaring kring vad för händelser det 

syftar på. Det gör artikeln kortlivad då den utgör intertextualitet i en pågående debatt som 

författaren förutsätter läsaren vara insatt i. 

 

5.5.2	  Appellation	  
Pallas appellerar med logos då han både refererar till kortfilmen Elixir för att tydliggöra sitt 

ställningstagande, samt när han lägger fram stöd för sina tankegångar med hjälp av 

idéhistorikern Michael Azars bok ”Den koloniala bumerangen. Från schibbolet till körkort i 

svenskhet”. Han argumenterar även kring hur Sverigedemokraterna resonerar i olika frågor, 

något som både kan ses som logos och pathos. Logos då han sakligt exemplifierar det 

felaktiga i resonemang kring rasism, samt tydliggör faktumet att Sverigedemokraterna är 

rasister.  

” Som Sverigedemokraternas Björn Söder har sagt: ’Problemet är 

om det blir för många i Sverige som tillhör andra nationer.’ En 

enstaka glidning är en fördom. Men repetition - vilket är vad SD 

ägnar sig åt i motioner, uttalanden och reklamfilmer - är tveklöst 

rasism.” 

Förutom att tala till läsarens förnuft kan vi tolka det som att han vill appellera till läsaren egna 

känslor med pathos och få denna att sätta sig in i situationen då den kanske fört liknande 

resonemang för sig själv. Genom att tala till läsarens ovilja vid att likas vid 

Sverigedemokraterna, ansluter han dem till att uppmärksamma de små glidningarna som leder 

till kulturell rasism. Detta förekommer på flertal ställen då Pallas noterar de små 

kommentarerna eller tankegångarna som utgör vardagsrasismen. 

” Att säga "de tillhör en annan kultur" blir ett skydd mot tänkta 

konflikter - "kulturkrockar".” 

Genom att använda en mening som ”de tillhör en annan kultur”, som kan tyckas vara en 

vanligt förekommande kommentar, ber han läsaren att reflektera över sitt språk. Med pathos 

väcker han läsarens känslor i situationen över hur den själv talar och beter sig. 

 

Pallas använder sig vid flertal ställen av jag-form för att tydliggöra sin egen ståndpunkt. Då 

tidningen gett oss informationen om hans doktorsavhandling, i ett för artikeln relevant ämne, 

finns ett primärt ethos vid läsningen i vårt förtroende för hans kompetens. Detta utvecklar han 

i artikeln: 
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”Jag har själv sett hur min bakgrund med en uppväxt i ett 

invandrarhem, en klassresa och inte minst dryga decenniets studier 

fokuserade på frågor om migration och rasism, ibland osynliggörs 

för att jag är en "vit man".” 

Han poängterar både sin kompetens samtidigt som påvisar hur hans bakgrund negligeras på 

grund av han yttre attribut. Ett sekundärt ethos byggs upp då han inte bara besitter en 

akademisk kompetens utan vi får även informationen att han kan tala om frågan ur eget 

perspektiv.  

 

5.5.3	  Doxa	  
Pallas referenser till de samtida debatterna utgör en doxa.  

”Detta gäller i hög grad debatten post-Köln, där polisrapporter 

runtom i Europa har finkammats för eventuellt undansmusslade 

händelser som kan kopplas till förövare av en viss ’kultur’.” 

Han refererar till hur debatten kring Köln förs kring personers kulturella bakgrund. Han ger 

ingen förklaring av vad själva Köln-händelsen var, utan detta förutsätter han läsaren vara 

insatt i. Han gör då en inramning av sina läsare.  

 

När Pallas refererar till kortfilmen Elixir, görs en implicit förutsättning att ”det svenska” 

utgör ett privilegium.  

”För att återvända till Babak Najafis film: Vilket elixir måste du 

dricka? Vilket lösenord är det rätta för att få tillgång till det 

svenska?” 

Det som sägs implicit är att ”det svenska” är bra och det bör fås tillgång till. Att ”det svenska” 

är något bra ses som en allmän sanning, vars anledning inte behövs förklaras. Samtidigt 

uttrycker citatet en doxa om att de är många som inte ges tillgång till det svenska, fast de 

kanske borde. Med uttrycket ”elixir” ges konnotationerna till en magisk dryck eller 

undergörande medicin. Implicit uttrycks att det svenska är näst intill ouppnåeligt för vissa, då 

sådana ”magiska” åtgärder skulle behövas. På samma vis finns en doxa i tidigare nämnda citat 

där Pallas nämner sig själv som en ”vit man” och hur detta gör att hans kulturella arv 

osynliggörs. Ingen vidare förklaring ges till varför attributet ”vit” skulle vara en nyckel till att 

inte behöva kategoriseras i det ”kulturella grupptänkandet”. Det är bara en implicit 

kommentar som läsaren antas hålla med om.  
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5.5.4	  Sammanfattning:	  vad	  är	  svenskhet,	  vem	  är	  svensk?	  
Implicit uttrycker Pallas att svenskhet är ett privilegium som för många är något att sträva 

efter. Pallas definierar inte vem som är svensk, utan ger snarare ett uttryck för en segregering 

som gör svenskheten exkluderande och ouppnåelig. Implicit kan vi förstå det som att han idag 

ser det som svårigheter för de som inte är födda svenska, att få tillgång till att bli svenska.   

	  

5.6	  Dagens	  Nyheter,	  Lyra	  Ekström	  Lindbäck:	  ”GÖR	  ARABISKAN	  TILL	  NATIONELLT	  
MINORITETSSPRÅK”	  2014-10-07	  

5.6.1	  Den	  retoriska	  situationen	  
Vem är avsändaren som försöker övertyga något? 

Lyra Ekström Lindbäck är författaren som vill övertyga läsarna och Dagens Nyheters 

kultursidor är mediet. Ekström Lindbäck är mycket tydlig med sin ställning som antirasist och 

kan därför implicit framstå som en representant för den antirasistiska rörelsen.  

Vilken publik/målgrupp försöker avsändaren övertala? 

Vi kan tolka det som att läsarna Ekström Lindbäck avser övertyga inte är de med ett 

minoritetsspråk som modersmål, utan de som har svenska som modersmål.  

Vad vill man övertyga om?  

Ekström Lindbäck argumenterar för att arabiskan bör göras till ett nationellt minoritetsspråk 

för att verka för ett integrerat samhälle där människor inte tvingas in i en fabricerad 

svenskhet. Integration bör handla om bejakande istället för utplånande av mångkulturalitet. 

I vilken kontext sker det? 

Artikeln är skriven, ett par veckor efter att Sverigedemokraterna fick 13 % i riksdagsvalet. 

Hon refererar på ett par ställen i texten till valet, vilket placerar artikeln i sin tidskontext. 

	  

5.6.2	  Appellation	  
Ekström Lindbäck för fram en hel del saklig fakta i form av siffror och historiska händelser i 

sin argumentation. Samtidigt målar hon upp scenarier för att sätta in läsaren och väcka dennes 

känslor för hur den skulle känna i liknande situationer. 

”Man behöver bara blicka över havet för veta att den 

svenskspråkiga minoriteten i Finland ofta får höra samma sak, 

särskilt efter att Sannfinländarna fick 19 procent i riksdagsvalet 

2011. På barer, i kollektivtrafiken, på arbetsplatser och i mer 

offentliga sammanhang: "Det här är Finland och här talar man 

finska. " 
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Här appellerar Ekström Lindbäck till logos genom att peka på fakta för att vädja till läsarens 

förnuft om det orimliga i situationen. Genom att få läsaren att reflektera över hur den själv 

skulle känna i positionen av att vara svensktalande minoritet och inte få tala svenska, 

appellerar hon till pathos då hon väcker känslor för frågan.  

 

Vidare fortsätter Ekström Lindbäck appellera till logos genom att lägga fram fakta och siffror 

som ”I Finland har nästan 300 000 svenska som modersmål, och i Sverige talar omkring 250 

000 finska och ungefär lika många talar någon arabisk varietet.” och ”Att många vill lära sig 

arabiska är inte underligt. Som ett av de fem största språken i världen talas det av nästan 300 

miljoner (! ) människor och är officiellt språk i 24 länder, varav några av världens rikaste.” 

Med dessa argument appellerar hon till läsarens förnuft för att ansluta dem i frågan. 

 

Ekström Lindbäck är tydligt med att hon har en stark åsikt och vill visa sitt ställningstagande i 

frågan. Med uttryck som ”Nu när nästan 50 rasister tar plats i riksdagen…” använder hon 

ethos då lägger in sin åsikt att Sverigedemokrater är rasister som explicit fakta. Samtidigt är 

det starka ordvalet en form av appellation genom pathos. Denna appellation är även 

framträdande i formuleringar som ”Sverige är ett land där man talar flera andra språk än 

svenska, och där rasismen ska krossas.” 

 

Utifrån appellationsformerna kan vi tolka det som att Ekström Lindbäck inte tror sig ha 

läsaren med i frågan, utan denna måste övertygas med fakta och förnuft genom logos. Genom 

hur hon använder pathos kan tolkningen göras att hon vill väcka läsarens känslor i ämnet. 

Samtidigt är hon förmodligen medveten om det kontroversiella i ämnet och pathos kan även 

vara ett sätt att agitera opponenter för att generera svar skapa debatt. 

	  

5.6.3	  Doxa	  	  
”Men att tvinga människor att glömma sina livserfarenheter, ge 

upp sina kulturarv och förtränga sina språk till förmån för en 

fabricerad "svenskhet", det kommer aldrig att vara integration.(…) 

Om alla människor som lever här ska vara en del av Sverige, och 

om Sverige ska vara en del av sin globala omvärld, måste 

integration börja handla om ett bejakande i stället för ett 

utplånande av mångkulturalitet och flerspråkighet.” 
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Här förs en argumentation om att svenskhet inte handlar om kultur och traditioner, då om man 

tvingar in folk i dessa och kallar det integration blir det en ”fabricerad ’svenskhet’”. Ett 

implicit påstående görs att svenskhet är något större än bakgrund. Språk och kulturarv är 

endast konstruktioner då de är ”fabricerade”. Med uttrycket ”Om alla människor som lever 

här ska vara en del av Sverige” (min kursivering) görs ett antagande att detta är något som bör 

eftersträvas. Denna implicita argumentation som förs säger att alla som lever i Sverige är 

svenskar, för svenskhet handlar inte om kultur och språk. Värdegrunderna hon bygger 

argumentationen på är att globalisering och mångkulturalism är av godo.  

5.6.4	  Sammanfattning:	  vad	  är	  svenskhet,	  vem	  är	  svensk?	  
Ekström Lindbäck menar att kulturella och språkliga betingelser av svenskhet endast är 

fabricerade. Det som utgör gemenskapen av svenskhet är att vi alla lever i Sverige, därav kan 

alla som bor här vara svenskar. 

 

5.7	  Svenska	  Dagbladet,	  Marcus	  Priftis:	  ”BLÅÖGT	  BLONDA	  FEBERDRÖMMAR”	  2014-‐
04-‐01	  

5.7.1	  Den	  retoriska	  situationen	  
Vem är avsändaren som försöker övertyga om något? 

Marcus Priftis är den explicita avsändaren och Svenska Dagbladet är mediet. Priftis är 

skribent i Svenska dagbladet samt författare till boken ”Främling vad döljer du för mig” som 

kom ut 2012. 

Vilken publik/målgrupp försöker avsändaren övertala?  

Priftis artikel kan förstås som en undervisning i hur svenskhet genom historien har 

konstruerats, riktad till de som identifierar den ”etniska svensken” som blond och blåögd. 

Vad vill man övertyga om?  

Priftis redogör för att svenskhet är en konstruktion som varit föränderlig genom tiderna. De 

blonda och blåögda, som ofta definieras som den etniske svensken, är en minoritet. Han 

argumenterar för att vidga begreppet av den ”etniska svensken”. 

I vilken kontext sker det?  

Priftis redogör i artikeln för hur Sveriges befolkning har förändrats genom historien. Endast 

när han beskriver hur debatten kring svenskhet förs idag gör han nedslag i samtiden, men då 

dessa är få har artikeln en lång livslängd.   
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5.7.2	  Appellation	  
Priftis appellerar läsaren med logos då han redogör för hur etniciteter kan byta innehåll över 

tid. Han talar till läsarens förnuft genom att peka på hur befolkningen inom stater och gränser 

har berott på monarkers krigslycka. Han lägger fram historiska fakta som pekar på varför 

Sveriges befolkning delvis ser ut som den gör idag: 

”Det är inte historiskt självklart att skåningar och jämtar är 

svenskar medan ester och livländare inte är det. Det blev så genom 

krass politik.” 

Med dessa framläggningar redogör Priftis sakligt genom artikeln för varför politik och 

invandring har påverkat idén om svenskhet. 

”Ättlingarna till tyskbaltiska soldater och vallonska smeder har 

blivit svenskar, och åtskilliga finländska och sydeuropeiska 

invandrare som kom på 1960- och 1970-talen har fått "etniskt 

svenska" barnbarn. Med tiden har nytillskotten blivit en del av den 

inbillade homogeniteten.” 

På så vis använder Priftis sig av röd tråd av logos genom hela artikeln, där han sakligt lägger 

fram historiska händelser som visar på det föränderliga i svenskheten. Han använder sig även 

av referenser till en konstprofessor för att med hjälp av källor föra fram stöd för sin 

argumentation. 

 

Prifits appellerar till läsaren med pathos då han använder starka ord för att väcka läsarens 

negativa känslor inför konceptet av den etniska svensken som blond och blåögd. Med 

formuleringar som ”vita rasisters feberdrömmar om renhet” förklarar han uppkomsten av 

bilden av Sverige som ett idealt land där ”Svenskarna blev det vitaste vita, det kulturellt och 

moraliskt upphöjda folket”. Med de starka påståendena väcker han läsarens avsky för 

rasistiska tankegångar, vilka gett upphov till bilden av den blonda och blåögda svensken. 

Genom argumentationen byggd på pathos ansluter han läsaren till en förståelse för att så som 

svenskheten definieras ägs den av rasisterna.  

 

Genom en faktaruta får vi informationen att Priftis är författare till boken ”Främling, vad 

döljer du för mig”, vilket bygger upp ett primärt ethos då vi får ett förtroende för författaren 

inför läsningen. Priftis historiska redogörelser genom artikeln kan tolkas som ett uppvisande 

av hans kompetens och därmed ett uppbyggande av ett sekundärt ethos i kraft av 

kommunikationen.   
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5.7.3	  Doxa	  
Priftis använder sig av benämningen rasister på ett sätt som antyder uttrycker en negativ 

värdegrund inför begreppet. En doxa om vilken han antar ha med sig läsaren gällande.  

”De senaste 20 åren har de frekvent antagit utmaningen att inte 

låta svenskheten stjälas av rasisterna.” 

I citatet kan vi tolka att han ser rasisterna som opponenter, både för sig själv och läsarna. Han 

exkluderar rasister ur sin läsarskara, de är inte dessa han skriver för att övertala.  

 

Priftis redogör genom artikeln för hur sena 1800-talets rasbiologi konstruerade svensken som 

blond och blåögd. Han beskriver hur konsten spelat sin roll genom att måla svenskar blondare 

och ljusare i hyn än de i verkligheten var och vilka konsekvenser detta fick.  

”På bara några år under 1880-talet gick svenskheten från att sitta 

i kläder, sagor och sånger till att bli kroppslig.” 

Ett påstående görs här om att något kulturellt har gått förlorat för att bedöma etnicitet utifrån 

ytliga mått, med den implicita antydan att detta är något sorgligt. Tolkningen kan göras att 

påståendet implicit säger att vi även idag bygger vår bild av svenskhet på något kroppsligt, 

fabricerat på 1800-talet, istället för något kulturellt.  

 

”Den som ville vara svensk på 1600-talet behövde bara svära 

trohet till Sveriges kung och den evangelisk-luther-ska tron, och ta 

på sig en svensk uniform som bevis på sin trohet. Det fanns inga 

etniska svenskar - det fanns bara Team Vasa.” 

Ett implicit påstående görs om att varken kroppsliga, språkliga eller kulturella betingelser bör 

ha betydelse för nationalitet. Det som har betydelse är en vilja att tillhöra ”teamet”.  

 

”Så länge "svensk" fortsätter att vara synonymt med "vit" och en 

icke-vit svensk i stället klassas som "invandrare" i någon 

generation, kommer vi inte att kunna skapa något annat än ett 

kluvet samhälle där bara vissa tillåts höra till.” 

En argumentation som tar avstånd uttrycker och tar avstånd från vithetsnormen. Den implicita 

garanten säger att vi måste skapa ett samhälle där alla tillåts höra till. En värdegrund Priftis 
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bygger sin argumentation på. En doxa då det uttrycks som en allmän sanning att begreppet 

svensk måste omvärderas för att bli inkluderande. 

 

5.7.4	  Sammanfattning:	  vad	  är	  svenskhet,	  vem	  är	  svensk?	  
Priftis menar att svenskhet är föränderligt då den expanderar genom tiderna och konstruerar 

en inbillad homogenitet. De kroppsila attributen är ovidkommande för svenskhet då de bygger 

på en konstruktion. Svenskhet handlar om en vilja att tillhöra och svensk kan alla som vill 

vara.  

 

5.8	  Sydsvenskan,	  Sara	  Edenheim:	  ”NATIONENS	  ÖVERGÅNG”	  2015-‐11-‐16	  

5.8.1	  Den	  retoriska	  situationen 
Vem är avsändaren som försöker övertyga om något? 

Sara Edenheimer är den explicita avsändaren och Sydsvenskans kultursidor är mediet. 

Edenheimer är docent i historia och lektor i genusvetenskap vid Umeå universitet.  

Vilken publik/målgrupp försöker avsändaren övertala?  

Edenheims text kan tydas syfta till att övertyga de som tror att det ökande antalet flyktingar 

som anländer till Sverige innebär att landet står inför en kris.  

Vad vill man övertyga om?  

Edenheim argumenterar i artikeln för att den ökade immigrationen inte innebär att vi står inför 

en kris, utan en förändring. Forskning visar att flyktingar som nu kommer är en investering 

för framtiden.  

I vilken kontext sker det?  

Artikeln gör flera uttalanden om var forskning tyder på att Sverige befinner sig ekonomisk 

idag, det vill säga vid utgivningen av artikeln. Detta fäster artikeln i tiden den är skriven vilket 

ger den en kort livslängd.   

 

5.8.2	  Appellation	  
Appellation genom ethos framträder i artikeln då Edenheim gör kopplingar till sitt eget 

område genusvetenskap. ”Sedan 1990-talet har man inom feministisk forskning ställt sig 

frågan hur en icke-identitetsbaserad politik kan se ut.” Kommentaren följs av en redogörelse 

av hur en kritik mot identitetspolitiken fördes inom feminismen. De ansåg att 

identitetspolitiken var en konservativ reaktion mot ett samhälle i förändring. Argumentationen 

leder fram till liknelser av samtida händelser: ”Det är svårt att inte dra en parallell till 
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Gudmundson och den kris som vi nu står inför.” Då artikeln i en informationsruta gett oss 

informationen att Edenheim är lektor i genusvetenskap, kan vi tolka att hon använder sitt 

expertisområde, där läsaren bör ha förtroendet för hennes kompetens, för att i jämförelser med 

samtida ”kriser” appellera läsaren med ethos. 

 

Vidare använder sig Edenheim av pathos för att beskriva hur Sverigedemokraterna använder 

sig av identitetspolitik. Med starka ord och meningar så som ”Apokalypsen är nära om vi inte 

börjar göra skillnad på folk och folk!” och ”Det är därför inte heller underligt att de mest 

domedagsdrypande tongångarna kommer från SD:s politiker och väljare.” väcker hon 

läsarens känslor inför det överdrivna och farliga i partiets politik. Med pathos ansluts läsaren 

till de negativ känslorna inför tron att ”flyktingkrisen” skulle innebära en ”Apokalyps”.  

 

Edenheim redogör för hur forskning visar på att Sveriges ekonomi idag är stark, och hur 

flyktingar som idag anländer på lång sikt är en investering. Genom att lägga fram fakta och 

peka på källor: ”Det visar inte bara ekonomisk forskning (Scocco/Andersson, 2015), utan 

även EU:s egen rapport (European Economic Forecast, Autumn 2015).” appellerar Edenheim 

med logos genom att tala till läsarens förnuft för att övertala denna.  

 

5.8.3	  Doxa	  
Edenheim använder sig i argumentationen i artikeln av begreppet ”identitetspolitik”, detta 

utan att förklara vad det innebär. Hon förutsätter detta som en doxa då hon ser det som en 

kunskap som bör finnas hos läsarna. En tolkning kan därför göras att artikeln skrivs för de 

som är insatta i debatten artikeln är avsedd att bidra till.  

 

Flera implicita antydningar görs där garanterna talar om det negativ och farliga i 

Sverigedemokraternas politik:  

”Inte ens när en SVT-journalist plötsligt gör ett felslut och mitt i 

direktsändningen från terroristdådet i Trollhättan säger "det är ju 

inte så många svenska elever som går på den här skolan" verkar 

det ha lett till ett synliggörande av likheterna mellan SD:s 

definition av svenskhet och den "allmänna" vedertagna.” 

Kommentaren uttrycker att journalisten gör fel i sitt uttalande. Doxan i texten utgörs av en 

kunskap om att ett flertal elever i skolan terroristdådet utfördes i, är födda i ett annat land än 
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Sverige, alternativt har föräldrar som är födda i ett annat land, eller kanske går den utländska 

härkomsten ännu längre bak i generationerna. Garanten säger att ”den ’allmänna’ 

vedertagna” definitionen av svenskheten, som uttrycktes av journalisten och är den samma 

som SD:s definition, är fel då den baseras på härkomst. Implicit uttrycker Edenheim att 

svenskhet inte definieras av bakgrund eller härkomst, att någon är född i ett annat land 

utesluter inte att den är svensk. Därmed det felaktiga i journalistens uttalande.  

 

Edenheim uttrycker att rädslan många hyser inför flyktingkrisen i själva verket handlar om 

”…rädslan att förlora ’svenskheten’…”. Hon menar att denna rädsla bör motarbetas. 

”Samtidigt finns det inte några garantier för att "svenskheten", 

såsom den nu definieras, kommer att överleva denna förändring. 

Men ett sådant nostalgiskt fasthållande av en identitet är det väl 

ingen annan än SD som står för? Eller?” 

En implicit värdegrund uttrycker att SDs ”nostalgiska fasthållande av identitet” är något 

dåligt. En doxa om att man inte bör försöka hålla fast vid den nutida definitionen av 

svenskheten, då detta är något som SD gör. Argumentationen uttrycker att förändringen 

flyktingkrisen för med sig innebär att landets befolkning expanderar, därmed måste även 

svenskheten expandera. Implicit uttrycker hon alla som kommer till Sverige måste få vara 

med och forma begreppet. 

5.8.4	  Sammanfattning:	  vad	  är	  svenskhet,	  vem	  är	  svensk?	  
Edenheim uttrycker svenskhet inte ska definieras av bakgrund eller härkomst. Definitionen av 

svenskhet måste förändras, då landets befolkning expanderar. Svenskhet ska definieras av 

landets befolkning, oavsett bakgrund. Svensk kan den som bor i landet vara, oavsett ursprung. 

 

5.9	  Dagens	  Nyheter,	  Ola	  Larsmo:	  ”DÄRFÖR	  BORDE	  DET	  ANSES	  SOM	  ’OSVENSKT’	  ATT	  
VARA	  NATIONALIST”	  2016-‐01-‐28	  

5.9.1	  Den	  retoriska	  situationen	  
Vem är avsändaren som försöker övertyga om något? 

Ola Larsmo är författaren och den explicita avsändaren av artikeln, Dagens Nyheters 

kultursidor är mediet. Larsmo är författare och har varit medarbetare i DN kultur under många 

år.  

Vilken publik/målgrupp försöker avsändaren övertala?  
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Larsmo använder sig av historiska och politiska referenser där en förutsättning görs att läsaren 

vet vad det är han talar om. Därav kan ett antagande göras att Larsmo vänder sig till en publik 

som är både historiskt och politiskt bevandrad.   

Vad vill man övertyga om?  

Larsmo menar att de som idag kallar sig ”nationella” bygger sin definition av ”svenskhet” på 

en ”negativ identitet” vilken handlar om vad svenskhet inte är. Denna definition vill utesluta 

den idén om svenskhet som bygger på en gemenskap utifrån en politisk idé och 

medborgarskapstanke. Larsmo menar att orden ”Sverige och ”svensk” inte får lämnas åt de 

som gör dem till en negativ definition av vad man inte är och vilka man ska hata. 

I vilken kontext sker det?  

Larsmo gör i artikeln ett flertal nedslag på samtida händelser och en stor del av 

argumentationen rör sig kring det nutida politiska klimatet. Det gör artikeln förankrad i 

samtiden och avsedd som ett bidrag i en nutida debatt.  

5.9.2	  Appellation	  
Larsmo uttrycker på flera ställen tydligt sin ståndpunkt i frågan genom en jag-formulering. 

Med markeringar som ”Det är vad jag vill att Sverige ska stå för.” låter han sitt ethos 

appellera läsaren. Då Larsmo är en återkommande skribent i tidningen, kan antagandet göras 

att han har byggt upp en relation med en läsarskara och tror sig ha deras förtroende. Därav 

kan han med sin tydliga ståndpunkt övertyga läsare grundat på ett förtroende för hans 

kompetens.  

 

En stor del av artikeln bygger på saklig historisk genom gång av hur den svenska identiteten 

har förändrats genom tiderna. Här använder Larsmo sig även av stöd från källor: 

”… socialantropologen och statsvetaren Benedict Anderson, som i 

"Föreställda gemenskaper" (1983) går i närkamp med den 

moderna nationalstaten.” 

På så vis använder sig Larsmo av logos för att med fakta och källor appellera till läsarens.  

 

I sin historiska redogörelse väver Larsmo ofta in värdeladdade ord:  

”Renodlad och tuktad var däremot den Sverigebild som tog form 

under 1800-talets nationalromantiska uppsving” 

Med ord som ”renodlad” och ”tuktad” sker en appellation i form av pathos där Larsmo, 

istället för att ge en neutral återgivelse av de historiska händelserna, använder starka ord för 



	   40	  

att väcka läsarens känslor i frågan. ”Renodlad” och ”tuktad” får en negativ klang i kontexten 

och kan leda läsarens känslor åt det, av författaren, föredragna hållet. 

 

Larsmo avslutar artikeln med en kraftig ståndpunkt där han både med ethos och pathos 

övertygar läsaren: 

”I svensk debatt i dag, och inte längre bara i högerextrem 

undervegetation, används ord som "Sverige" eller till och med 

"stolt svensk" på ett sätt som får mig att inte bara må illa utan 

fyllas av vrede.” 

Med orden ”på ett sätt som får mig” vänder sig Larsmo till läsarens förtroende för honom. 

Genom att tydliggöra att detta är hans åsikt, kan han genom sitt goda ethos ansluta läsaren till 

sin ståndpunkt. Samtidigt använder han pathos i form av de kraftfulla orden ”må illa” och 

”fyllas av vrede”. Han väcker läsarens negativa känslor i situationen för att få dem att inse 

vikten i frågan. Tolkningen kan göras att pathos används av Larsmo för att agitera sina 

opponenter. Att genom sitt kraftfulla ordval i sitt avståndstagande från högerextremismen, 

väcka både positiv och negativ respons i debatten.  

5.9.3	  Doxa	  
Larsmo förutsätter en hel del kunskap hos sina läsare. Referenser görs utan förklaring av deras 

betydelse. Exempel på det kan vi se i hans uppräkning av de ofördelaktiga handlingarna i 

Sveriges historia: 

”Granskar man samtidshistorien finns mycket att känna avsmak 

för, som härvan av vapenaffärer som pågått oberoende av politisk 

färg på regering, vapenexport till kriget i Östtimor och 

Boforsaffärer - och längre tillbaka kullagerförsäljning till 

Nazityskland och de berömda malmtransporterna.” 

Korta referenser görs till händelser och debatter vilka han förutsätter läsaren vara insatt i 

genom att inte ge redogörelser av dem. Även om ”vapenexport” och ”kullagerförsäljning till 

Nazityskland” till viss del är självförklarande, är benämningar som ”Boforsaffärer” och ”de 

berömda malmtransporterna” referenser som görs svåra att förstå utan en kontext. Denna 

kunskap i form av doxa utgör en exkludering i sitt tilltal, då Larsmo i sin argumentation talar 

till de som skulle kunna benämnas som samtidshistoriskt bevandrade och insatta i diverse 

debatter.  
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Vidare görs utläggningar där svenska profiler så som Raoul Wallenberg och Dag 

Hammarskjöld nämns. ”Dess symbolfigur och martyr heter Dag Hammarsköld (sic).” Även 

om en viss kontext ges i artikeln används namnet på ett sätt där en större outtalad helhet om 

hans karaktär bör läsas in för att ge mening till referensen. På samma vis nämns Raul 

Wallenberg: ”Det rörde sig om de skyddshus som via Raoul Wallenberg stod under svenska 

ambassadens beskydd” Här används namnet i en historia vilken görs begriplig utan 

förkunskap. Men då namnet nämns utan epitet eller vidare förklaring av hans betydelse för 

historien, görs även här en viss förutsättning av kunskap hos läsaren.  

 

Doxan i artikeln kan göra texten svårförståelig för läsare som inte är insatta de historiska 

kontexterna, begreppen eller betydelserna av de nämnda karaktärerna. En kunskap svensk 

historia krävs för att ge texten en djupare mening. Tolkningen utifrån denna doxa kan göras 

att artikeln är skriven för de som både är bevandrade i samtidshistoria och en inramning av 

publiken görs genom dess krav på förkunskap. 

 

Larsmo menar att idéer om samhörighet ofta är viktiga när man talar om nationaliteter, ”’det 

sociala bandet’, det som gör att människor anser sig ha skyldigheter mot och tillit till 

varandra.” Det finns olika sätt att förhålla sig till dessa ”föreställda gemenskaper”. Larsmo 

redogör för hur nationalismen har gjorts skillnad på nation och stat. Då staten vart politisk är 

nationen något mer ogripbart ”inre väsen”. ”Svensk blev man inte genom medborgarskap utan 

genom att ha del i detta ’väsen’.” Larsmo menar att detta sätt att tänka om nationen har börjat 

komma tillbaka i politiken. 

”De svenskar som i dag kallar sig ’nationella’ propagerar för en 

aldrig definierad ’svenskhet’ vars främsta egenskap att den är en 

negativ identitet - det handlar om vad svenskhet inte är.” 

Implicit kan vi förstå att denna definition av svenskhet bygger på att avgöra vilka som inte är 

svenska på grund av ursprung. Påståendet bygger på en doxa av en värdegrund att detta är fel. 

Vidare menar Larsmo att: 

”Denna negativa definition syftar till att utesluta den andra idé om 

svenskhet som tagit form under efterkrigstiden. Det politiska 

kontraktets Sverige; medborgarskapstankens Sverige.” 

Doxan uttrycker att denna idé om svenskhet bör vara den rätta. Att svenskhet utgörs av 

medborgarskap. 
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5.9.4	  Sammanfattning:	  vad	  är	  svenskhet,	  vem	  är	  svensk?	  
Larsmo argumenterar för att svenskhet ska bygga på gemenskap kring en politisk idé, 

medborgarskapet. Svensk är den som har svenskt medborgarskap. 

6.	  SLUTSATSER	  &	  DISKUSSION	  
Hur har svenskhet konstruerats inom svenska kulturdebatter i dagspressen november 

2013 till oktober 2106? Vem kan vara svensk enligt debatten? 

Vad vi kan tyda av analyserna är att artiklarna 5.1 och 5.3; uttalar en efterfråga av kultur och 

traditioner. Båda ser en avsaknad av dem i svenskheten och argumenterar för dess vikt. En 

skillnad uppstår däremot i att 5.1 argumenterar för vikten av kulturarv i frågan om att vidga 

mångfalden utifrån erfarenheter; medan 5.3 snarare efterfrågar en stolthet inför svensk kultur 

och traditioner som han menar svenskarna gjort sig av med. Båda identifierar kultur- och 

traditionslösheten som utmärkande drag för svenskheten. Men då 5.1 i sin argumentation 

efterfrågar en mångfald i begreppet svensk, gör 5.3 istället en exkludering av ”invandrare” i 

inramningen av vem som är svensk. Argumentationen i den senare artikeln kan relateras till 

Roosvalls (2013) teori om multikulturalism där syften att bevara traditioner och nationella 

identiteter kan ses som försök att behålla rötterna i tider av globala förändringar.  

  

Artiklarna 5.2; 5.6 och 5.7 uttrycker alla svenskheten som en konstlad konstruktion. 5.2 

menar att svenskhet endast är en idé som har tusentals olika definitioner, 5.6 att det kulturella 

och språkliga som anses som svenskhet endast är fabricerat, och 5.7 uttrycker att det finns en 

inbillad homogenitet kring svenskheten, i själva verket har svenskheten hela tiden expanderat 

genom tiderna. Artiklarna kan ses som en kritik av den naturaliserade nationella identiteten 

som Olausson (2009) menar förekommer i medier. Genom att ge uttryck för det konstruerade 

i begreppet svenskhet bidrar de till en reflektion som ifrågasätter den nationella identiteten 

som har kommit att bli ideologi. 

 

Artikel 5.7 uttrycker tillsammans med artikel 5.8 att definitionen av svenskhet måste 

förändras i takt med att landets befolkning gör det. Något som kan koppas ihop med 

Olaussons (2009) och Halls (1997) teorier om betydelsen av vår sociala och kulturella 

omgivning för hur vår identitet tar form. Då vår identitet är en produkt av samverkan och 

interaktion med andra människor, måste definitionen av landets identitet förändras i takt med 

att dess befolkning gör det. Vidare ger artiklarna uttryck för det Olausson kallar en 

dekonstruktion av den nationella gemenskapen, då mångfald kan komma att leda till 
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nyskapande identitetskonstruktioner. Då vi får tillgång till det globala känns inte den 

nationella gemenskapen lika självklar längre. Denna teori är även utmärkande i artikel 5.6, där 

det tydligt argumenteras för att Sverige måste utvecklas med globaliseringen och anamma 

mångfalden. 

 

Artiklarna 5.4 och 5.8 argumenterar båda för att alla som lever i Sverige ska kunna vara 

svenska. De uttrycker att definitionen av svenskhet inte ska bero på bakgrund och härkomst, 

utan den ska grundas på en social samhörighet av de som lever i landet. En liknande definition 

uttrycker artikel 5.9. Här uttrycks dock en mer lag-orienterad idé, att svenskheten ska bygga 

på gemenskapen kring en politisk idé, svensk är den som har svenskt medborgarskap. 

 

Artikel 5.5 skiljer sig från de som argumenterar för den inkluderande gemenskapen svenskhet 

ska utgöra, på så vis att han snarare ger uttryck för den exkludering svenskheten faktiskt 

innebär. Artikeln påvisar den segregering som finns och det ouppnåeliga i att få tillgång till 

det svenska för de som inte är födda i landet. Artikelns författare är den enda som tydligt 

påpekar sin bakgrund med en uppväxt i ett ”invandrarhem”, han är även den enda som 

uttrycker privilegiet som svenskheten innebär.    

 

Vem förs debatten för och av vem? 

Artikel 5.1, 5.5, och 5.8  förutsätter att läsarna är insatta i tidigare samt pågående svenska 

debatter. Referenser gör utan några utläggningar eller förklaringar, vilket kräver en 

förkunskap av läsarna. Den avsedda publiken för artiklars kan därmed tolkas vara de som är 

insatta i debatter. Även artikel 5.9 kräver en hel del förkunskap av sina läsare. 

Argumentationen förs kring det nutida politiska klimatet och författaren gör en hel del 

historiska och politiska referenser. För att artikeln ska få en djupare mening krävs kunskap en 

om svensk historia.  Även artikel 5.4 gör en inramning av sina läsare då han förutsätter dem 

vara bekanta med samma traditionella kultur som han själv. Med implicita antaganden av vad 

som är typiskt svenskt gör han även en exkludering av de om inte känner tillhörighet till de 

kulturella dragen, som inte förstår de implicit i hans antaganden. De fem artiklarna kräver 

därmed en kunskap av sina läsare om svensk kultur, historia och samtida debatter. Vi kan se 

att de på så vis tilltalar sina läsare som ”svenska läsare”, det som Olausson (2009) menar 

underbygger den nationella identiteten. 
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Artikel 5.2, 5.4 och 5.8 tar alla explicit avstånd från Sverigedemokraterna. Artikeln 5.9 tar 

avstånd högerextremism och nationalism. Artikel 5.7 tar avstånd från rasister och tillsammans 

med artikel 5.5 problematiseras vithetsnormen i ett avståndstagande. Även artikel 5.6 talar 

starkt emot Sverigedemokraterna och benämner dessa som rasister. Artikeln behandlar 

samtidigt ett kontroversiellt ämne och lägger samtidigt stor vikt vid pathos. Tolkningen kan 

göras att artikeln inte endast är ämnad att övertala, utan har en avsikt att agitera opponenter 

svar skapa debatt. Denna artikel generade dessutom fyra svarsartiklar, flest av alla. Vilket kan 

tolkas som att ett starkt ställningstagande och känsloladdad argumentation, gynnar debatten. 

Även artikel 5.9 använder ett språk och starka ställningstaganden som kan tolkas var menad 

att väcka positiv och negativ respons i debatten. Artikeln fick ett svar.  

 

Artikel 5.3 talar ur ett ”vi” som kan identifieras som ”svensken”, han gör en tydlig 

exkludering av ”de” som kan identifieras som ”invandrare”. I artikeln tydliggörs olikheter 

vilket bidrar till ett annangörande. En negativitet uppstår där han målar upp hur den kulturella 

ordningen störs i mötet som han kallar kulturkrock. Detta kan vi koppla ihop med Halls 

(1997) teori om ”vi och dom” och hur uppdelning riskerar att verka utestängande. Artikelns 

”vi-tilltal” i förhållande till ”de” bidrar till det Olausson (2009) identifierar som föreställda 

gemenskaper.  

 

Hos sju av de nio artiklarna ser vi en tydlig antirasistisk röst tala i debatten. Men då även sex 

artiklar talar till läsaren som en svensk sådan underbyggs en nationell identitet och motverkar 

möjligheten till en transnationell röst.  

 

7.	  Förslag	  till	  vidare	  forskning	  	  
Vidare forskning behövs i ämnet där ytterligare dagstidningar samt kvällspress inkluderas. 

Intressant vore att studera huruvida material publicerat på webben respektive tryckt press 

skiljer sig åt. Om eventuellt webbmaterial är utformat att agitera mer, då en webbartikel har 

möjligheter till delningar och en ytterligare spridning som en enbart tryckt artikel inte har. En 

jämförande studie i eventuella skillnader mellan debatten i kulturjournalistiken och övrig 

journalist vore även det en intressant studie.    
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