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Röster om rasism i svenska tidningar: 

En kvalitativ analys av hur svenska artiklar diskuterar rasism 

Av: Emmie Sandberg och Hanna Esbron Höglund 

Sammanfattning 
 

Den 16 juli 2015 valde Adam Tensta att lämna TV4 mitt i direktsändning för att 

uppmärksamma hur kanalen bidragit till att normalisera rasismen i Sverige. Tidigare 

forskning visar på en problematik då alla inte får komma till tals i medier och hur detta 

påverkar den strukturella rasismen. Genom en kvalitativ tematisk innehållsanalys undersöker 

denna studie hur olika röster talar om rasism i samband med att Adam Tensta lämnade TV4. 

En grupp av röster kommer till tals genom artiklar i Nöjesguidens kampanj #Hatet, där 

personer som upplevt rasism delar sina berättelser. En annan grupp av röster som talar om 

rasism kommer istället till tals genom ett tiotal ledarskribenter i svenska kvälls- och 

dagstidningar. För att kunna förstå vikten av vem eller vilka som får komma till tals tas 

teorier om röster in i studien. Vidare har denna studie utgått från att det inte finns någon 

enstaka faktor som är den enda verksamma vid diskussionen om rasism. På grund av detta 

kommer denna studie använda teorier om intersektionalitet med fokus främst på etnicitet och 

ett sekundärt fokus på genus. Resultatet visar att samtliga röster talar om den strukturella 

rasismen som något verkligt. De båda grupper av röster menar att det är den etniska 

minoriteten som blir utsatta för rasism som ska få uttala sig om ämnet då den vita majoriteten 

aldrig kan förstå hur det känns. Båda grupper av röster belyser även genus betydelse i relation 

till etnicitet. Det som skiljer rösterna åt är att när majoriteten av de rasifierade i #Hatet 

kommer till tals belyser dem solidaritet och ett gemensamt ansvar i kampen mot rasism. Det 

visar sig även skillnader inom gruppen ledarskribenter då några av skribenternas röster 

avviker från majoriteten. 

Nyckelord: Artiklar, Rasism, Röster, Etnicitet, Ras, Genus 
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Röster om rasism i svenska tidningar 

En kvalitativ analys av hur svenska artiklar diskuterar rasism 

1. Inledning och problemformulering 

Den 16 juli 2015 valde Adam Tensta att lämna TV4 mitt i direktsändning för att 

uppmärksamma hur kanalen bidragit till att normalisera rasismen i Sverige. TV4 lyfter ofta 

fram sin paroll nollrasism, men Tensta menar att kanalen inte varit konsekventa i detta motto 

och valde därmed att agera (Wisterberg 2015). Det var under våren 2015 som TV4 bjöd in 

Louise Andersson Bodin som gäst till Nyhetsmorgon för att ge programledaren Peter Jihde 

träningstips. Detta väckte reaktioner från tittare eftersom hon i sin privata Youtube- kanal fört 

rasistiska uttalanden. Enligt TV4 hade Louise Andersson Bodin redan bett om ursäkt och 

bjöds därför in för att medverka i programmet. Tensta menar dock att det finns många 

personer i Sverige som blivit marginaliserade av denna händelse och valde därför att lämna 

TV4-soffan i protest (Haimi & Hägg 2015). Reaktionerna kom dock inte att handla kring det 

Tensta ville belysa, utan hatiska kommentarer, hot och kränkningar exploderade mot Tensta. 

Detta hat menar Tensta var ett starkare bevis för det faktiska problemen än någonting annat 

(Wisterberg 2015).  

 

Som motreaktion till detta har Nöjesguiden publicerat ett nummer under devisen #Hatet där 

bland annat elva offentliga personer med utländsk bakgrund samlats och delat med sig av sina 

erfarenheter kring rasism, hat och hot. Det är Adam Tensta, Alexandra Pascalidou, Fanna 

Ndow Norrby, Sannah Salameh, Lawen Mohtadi, Barakat Ghebrehawariat, Gülsen Uz, Zahra 

Farag, Milad Mohammadi, Valerie Kyeyune Backström och Mireya Echeverría Quezada som 

delar med sig av sina erfarenheter (Wisterberg 2015). 

  

Tensta och Nöjesguiden menar att många idag påstår att rasism inte existerar i Sverige och att 

de med denna plattform vill bevisa motsatsen och lyfta problemet. Jenny Nordlander, 

chefredaktör på Nöjesguiden, menar att de ville belysa den strukturella rasismen, att den 

existerar och att den normaliseras allt mer. Hon menar även att pratet om att rasism inte 

existerar blir väldigt konstigt när det kommer från människor som själva inte är utsatta och att 

man istället vill höra berättelser från människor som faktiskt vet och lever i den verkligheten 

varje dag (Wisterberg 2015). 
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Det svenska samhället präglas idag av en rad olika nationaliteter, kulturella bakgrunder och 

etniska minoriteter. Sverige anses vara ett demokratiskt land och har en självbild som 

förkastar rasism och dess existens (Svenska Institutet 2014). Idag finns det dock många 

människor som väljer att belysa den dagliga rasism de får ta emot genom hatiska 

kommentarer, hot och kränkningar på grund av deras hudfärg eller kulturella bakgrund. Detta 

hat visar på en strukturell rasism i Sverige idag som många människor väljer att blunda för 

(Nöjesguiden 2015). 

 

Vi kommer i denna studie att benämna samtliga författare i #Hatet som rasifierade. 

Rasifiering innebär utvidgningen för betydelsen av ras till tidigare rasligt oklassificerade 

relationer, grupper eller sociala praktiker. Det är en specifik historisk ideologisk process 

(Downing & Husband 2005:4). Något av den framväxande och dynamiska karaktär av rasliga 

betydelser är inkapslade av Winants (1994) diskussion om rasformation som en hegemonisk 

process. Inom denna ram anses ras, kön, klass och andra jämförbara koncept konstrueras i en 

omstridd maktkamp i ett samhälle som formas av stabila sociala skillnader och ojämlikheter. 

Sådana koncept, som ras, är i grund och botten metaforer för institutionaliserade sociala 

relationer som kombinerar processer av dominering och exploatering med processer av 

representation och underkastelse (Winant 1994 se Downing & Husband 2005:5). I denna 

studie väljer vi att använda rasifiering och etnicitet för att eventuellt kunna belysa olika 

maktasymmetrier.  

  

I de offentliga samtalen existerar en problematik kring att medierapportering ofta tenderar att 

tala om någon eller om något i en företrädande roll. Exempelvis får människor som upplever 

och lever med rasism sällan sin egen röst hörd i media. Detta visar bland annat 

Rättviseförmedlingen i sin studie Rättvisaren (2015), att främst personer med etnisk 

bakgrund och kvinnor är underrepresenterade i svensk media som domineras av vita män. 

Efter att Tensta lämnade Nyhetsmorgon i TV4 uppstod åsikter och diskussioner om rasism på 

medieagendan. De mediala diskussioner som uppstod i samband med Tenstas uttåg skapade 

ett intresse att i denna studie se till olika typer av mediala röster som uppstod efter Tenstas 

protest. Den ena gruppen av röster som uppstod i medieutrymmet var artiklar i #Hatet, där 

personer som upplevt rasism kommer till tals. Den andra gruppen av röster som talar om 

rasism var istället ett tiotal ledarskribenter i svenska kvälls- och dagstidningar. Huvudfokus 

är att se hur rasifierade personer jämfört med ledarskribenter i en företrädande roll i svensk 

media talar om rasism efter Tenstas protest mot den strukturella rasismen. Hur dessa artiklar 
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diskuterar själva händelsen där Tensta lämnar TV4 är inte objekt för denna studie, utan fokus 

ligger istället på hur de diskuterar rasism. 

 

En komplexitet som tas i beaktning i denna studie är att det inte går att utesluta att 

ledarskribenter kan ha upplevt rasism eller förtryck. Ytterligare en komplexitet som tas i 

beaktning är att personer i #Hatet till vardags är journalister, författare eller artister som på 

flera sätt har företrädande roller att uttrycka sig om rasism, i jämförelse mot många andra 

personer som upplever liknande förtryck. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur olika röster talar om rasism i svenska artiklar 

som har anknytning till Adam Tenstas protest mot TV4. Intresset är att ta reda på vilka 

likheter och skillnader som finns mellan rösterna samt belysa maktrelationer - främst gällande 

etnicitet och sekundärt genus - och diskutera dessa i relation till rasism. Utifrån olika typer av 

röster kommer alltså rasifierades berättelser att jämföras med hur ledarskribenter diskuterar 

rasism i svenska artiklar. Utifrån studiens syfte har följande frågeställningar tagits fram:   

 

-    Hur förhåller sig de rasifierade i #Hatet jämfört med tio ledarskribenter till rasism i 

förhållande till Adam Tenstas protest mot TV4? 

-  Hur förstås etnicitet i dessa artiklar? 

-    Vad har genus för betydelse i relation till etnicitet i dessa artiklar? 

 

1.2 Avgränsning 

Materialet för studien är sammanlagt 17 artiklar. Sju av artiklarna publicerades genom Adam 

Tensta och Nöjesguidens samarbete #Hatet. Dessa artiklar publicerades i Nöjesguiden 

nummer 7 den 26 Augusti 2015, men återfinns även digitalt på Nöjesguidens hemsida. 

Studiens material består även av tio ledarartiklar från tio olika svenska tidningar. Dessa 

ledarartiklar skrevs mellan tidsperioden från det att Tensta lämnade TV4 fram till att 

Nöjesguiden publicerade #Hatet. Avgränsning av tidsperiod vid urval av ledarartiklar gjordes 

alltså från den 16 juli till den 26 augusti 2015. 

  

Utifrån #Hatet intresserar sig denna studie för artiklar där personer berättar sin egen 

berättelse eller åsikt om rasism, därför valdes två av nio artiklar bort från #Hatet eftersom 

innehållet endast hänvisar till information om antirasistiska rörelser. Vid analys av materialet 
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kommer fokus riktas mot texten i relation till studiens syfte, hur olika röster talar om rasism, i 

en kvalitativ tematisk innehållsanalys.  

  

Vid analys av samtliga artiklar kommer vi att fokusera på berättelser eller åsikter om rasism. 

Argument och sakfrågor om Tenstas uttåg i TV4 kommer inte att vara i huvudfokus i studien. 

Däremot utesluts inte relationen mellan berättelser och åsikter om rasism och händelsen när 

Tensta protesterade mot TV4, i och med att dem har en koppling till varandra. 

  

Personer med etnisk bakgrund tenderar ofta att hamna i en egen etnicitetskategori, vilket kan 

innebära att andra viktiga maktasymmetrier kommer i skymundan, där exempelvis genus inte 

tas i beaktning vid diskussioner om rasism (Lykke 2003, 2005). Huvudfokus i denna studie 

kommer att vara på etnicitet, men vi kommer även att beakta genus vid den tematiska 

innehållsanalysen. I metodavsnittets Material och urval beskrivs val av metod och artiklar 

mer i detalj. 

   

1.3 Disposition 

Studien börjar med ett avsnitt om tidigare forskning där tidigare studier om vardagsrasismen i 

Sverige, Den nya rasismen samt etnicitet och kvinnor gås igenom. Sedan följer ett teoriavsnitt 

där teorier om röster i texter, intersektionalitet med fokus på etnicitet och genus presenteras. I 

följande avsnitt diskuteras studiens metod som består av en kvalitativ tematisk 

innehållsanalys. I samband med detta presenteras även studiens material och urval, de 

sammanlagt 17 artiklarna, mer ingående. Därefter presenteras studiens resultat och analys för 

att avslutningsvis redovisa samt diskutera studiens slutsatser och ge förslag på fortsatt 

forskning. 

  

2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras fem tidigare studier, där tre studier tar upp tidigare forskning om 

rasism och två studier tar upp maktstrukturer i relation till etnicitet, kön och medier. 

  

2.1 Vardagsrasism i det svenska samhället 

Ulrika Schmauch tar i sin avhandling Den osynliga vardagsrealismens realitet (2006) upp 

vardagsrasismen och dess betydelse samt påverkan i det svenska samhället. Syftet med 

hennes avhandling var att ta reda på hur människor med bakgrund i Afrika förhåller sig till 

rasism i en kontext där förekomsten av vardagsrasism till stor del förnekas. Schmauch menar 
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att det är svenska medier och övriga institutioner som skapat samhällets föreställningar om 

Afrika och hur afrikaner är, tänker och fungerar. Hon belyser främst två föreställningar om 

Afrika som hon menar spelar stor roll för den diskriminering afrikaner i Sverige utsätts för i 

vardagen. Den ena handlar om det miserabla Afrika, om barnsoldater, krig och 

svältkatastrofer. Den andra handlar om det vilda Afrika, ett Afrika som karaktäriseras av 

sexualitet, vilda djur och vattenkrukor på huvudet. Enligt Schmauch är det dessa 

föreställningar som upprätthåller de rasistiska strukturerna och hon menar att det är viktigt att 

inte bara fokusera på forskningen på arbetsmarknaden, utan även på vardagliga erfarenheter 

från olika samhällsarenor (Schmauch 2006:5). 

  

Schmauch kommer i sin avhandling fram till att vardagsrasismen mot afrikaner i Sverige tar 

sig många svårfångade och subtila uttryck. Hon menar att det är de människor som betraktas 

som normen i samhället som upprätthåller den strukturella ojämlikheten. Vidare menar 

Schmauch att det finns en osäkerhet om rasismen är rasism eller negativa tankar, vilket 

begränsar motståndet mot vardagsrasism. Hon hävdar att det krävs en förändring av de 

maktrelationer som genomsyrar det svenska samhället för att öka möjligheterna till motstånd 

och i förlängningen göra motståndet mindre nödvändigt. För att åstadkomma en sådan 

förändring menar Schmauch att vardagsrasismen behöver tas på allvar inom det offentliga 

samtalet (Schmauch 2006:193f). 

  

I Utrikesjournalistikens antropologi (2005) undersöker Anna Roosvall hur fem svenska 

morgontidningar beskriver de Andra och i vilka kontexter de förekommer inom 

utrikesjournalistiken under olika tidsepoker. Roosvall menar att utrikesjournalistiken skapar 

och utvecklar kunskap om de Andra och hon menar att det exotiserande inslaget i 

utrikesrapporteringen har ökat. I kapitlet Bilden i texten, texten i bilden studerar Roosvall 

bilder och bildnotiser. Hon kommer bland annat fram till att kvinnor knappt är synliga i 

bildmaterialet. Enligt Roosvall är den kvinnliga orientalismen både ivrig att bli dominerad 

och påfallande exotisk. Studien visar på att när kvinnor väl uppträder på bild i skildringen av 

de Andra länderna reproduceras de genom djupt liggande kulturella myter och värderingar, 

som kan kopplas till nationalitet, etnicitet, religion, kön och diskurstyp. Vidare beskriver 

bildnotiserna kvinnorna i passiv form och de är oftast namnlösa. Roosvall hävdar att 

beskrivningen skiljer sig åt mellan vita och färgade kvinnor, de färgade kvinnorna framställs 

exempelvis mer ofta på bild med nakna kroppsdelar. Enligt Roosvall är de flesta som 
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uppträder i bildnotiserna objektifierade då de saknar röst och främst verkar framträda som 

rekvisita (Roosvall 2005).   

  

2.2 Den nya rasismen 

Teun A. van Dijk belyser i sitt kapitel New(s) racism (2000) modern rasism. Han beskriver 

rasism som ett socialt system av etnisk eller rasbaserad ojämlikhet (van Dijk 2000:35). Han 

undersöker, med hjälp av diskursanalys, hur medier är med och konstruerar en ny typ av 

rasism som både formar och formas av samhället. Han menar att den nya rasismen skiljer sig 

från den gamla rasismen som handlar om slaveri och segregering. Den nya rasismen vill vara 

respektabel och demokratisk och därmed förnekar att det är rasism. Minoriteter är 

annorlunda, inte biologiskt underlägsna och de har en annan kultur som i många avseenden 

måste justeras. Han menar att pressens roll i systemet av rasism har att göra med de dagliga 

rutinerna av nyhetsskapande och nyhetsrapporter. Minoriteter kontrollerar inte de källor som 

dagliga nyhetsskapanden bygger på, såsom presskonferenser och intervjuer. Medier frågar 

sällan om deras åsikter och de anses vara mindre trovärdiga. Nyheter om minoriteter 

begränsas ofta till specifika negativa händelser och det finns en attityd hos medierna som 

föredrar ämnen som betonar deras dåliga handlingar och våra bra (Ibid.:33ff). 

  

Enligt van Dijk tenderar den nya rasismen att vara diskursiv på så sätt att den ofta är subtil 

och symbolisk i sin natur, den antas, uttrycks och bekräftas genom text och tal. Detta sker 

likaväl i vardagliga samtal som i pressens nyhetsinslag. Trots att den nya rasismen inte 

uttrycker det öppna våldet som förknippas med den gamla rasismen kan den vara lika effektiv 

när det kommer till att utesluta och marginalisera minoriteter (van Dijk 2000:34). 

  

Van Dijk hävdar att medieeliten har ett extra stort ansvar för vilka kunskaper och värderingar 

som förmedlas till medborgarna. Detta då majoritetsbefolkningen vanligtvis har få dagliga 

möten med minoriteter och därmed även få alternativa källor till information om minoriteter 

då minoriteter inte har tillräckligt med makt för att publicera en motsatt påverkande 

rapportering (van Dijk 2000:35ff). 

  

2.3 Etnicitet och kvinnor 

Rättviseförmedlingen visar i sin studie Rättvisaren (2015) att medier bär ett ansvar för vilka 

som representeras i nyhetsflödet men också hur något representeras i och med att media 

spelar en viktig roll vid förstärkande av stereotyper som kan bidra till exempelvis 
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utanförskap. Rättviseförmedlingen belyser att konsekvenser av ojämlikhet i svenska 

nyhetsmedier ger en skev uppfattning av hur verkligheten ser ut ur ett demokratiskt 

perspektiv när inte alla får komma till tals. 

 

Rättviseförmedlingen (2015) visar hur medierepresentationen ser ut i svensk nyhetsmedia. 

Studien visar att över 70 % av representation i nyhetsmedier är män, mindre än 10 % med 

uppfattning av en bakgrund utanför norden representeras i medier, där 75 % av alla utnämnda 

experter i nyhetsmedia är män. Rättviseförmedlingens studie visar alltså att personer med 

uppfattningar av etnisk bakgrund samt kvinnor är i minoritet vid representationer i svensk 

nyhetsmedia.  

 

Clara Sagström skriver i sitt examensarbete Det handlar om kvinnohat (2014) om nätkritik 

och näthat som framför allt riktas mot kvinnliga programledare i etermedier. Hon har 

undersökt hur sex av Sveriges Radios största manliga och kvinnliga radioprofiler känner 

kring att via framför allt nätet få ta emot kritik och hat för sitt arbete. Studiens syfte var även 

att ta reda på om de kvinnliga radioprogramledarna oftare utsätts för kritik och hat än de 

manliga och om kritiken mot kvinnorna ser annorlunda ut än den mot männen. Sagström 

noterade att det i grund och botten inte handlar om näthat eller nätkritik, utan om kvinnohat. 

Studien visar även att andra faktorer som utländsk bakgrund eller homosexualitet spelar in, 

men att det är kvinnohatet som dominerar. Det hat som kvinnorna utsätts för fokuserar främst 

på dem som objekt och har inte något samband med deras arbete. Kvinnor som på något sätt 

inte överensstämmer med normen, som att de är tjocka, homosexuella och säger vad de 

tycker är de som drabbas värst. Hon noterar även att normen, den vite heterosexuella mannen 

nästintill helt slipper undan hat. Det är en av de sex intervjuade som helt uppfyller den 

normen. Han är ensam om att få kommentarer som handlar om hur han sköter sitt jobb, och 

han utsattes inte heller för något hat. Studien visar även att de som kritiserar och hatar 

framför allt är män (Sagström 2014). 

 

3. Teori 

För att kunna förstå vikten av vem eller vilka som får komma till tals tas teorier om röster in i 

studien. Vidare har vi i denna studie utgått från att det inte finns någon enstaka faktor som är 

den enda verksamma vid diskussionen om rasism. På grund av detta kommer denna studie 

använda teorier om intersektionalitet med fokus främst på etnicitet och sekundärt fokus på 

genus.  
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3.1 Röster i texter 

Vilka som får komma till tals eller hur något talas kring kan bli centralt att ta hänsyn till vid 

analys av texter. Vilka röster som får ta plats i detta fall i medieutbudet eller hur något talas 

kring kan exempelvis säga något om den verklighetsuppfattning som media är en del att bidra 

till (Berglez 2010:275). Att se till röster i artiklar kan vara komplext i och med att de lätt kan 

flyta samman och vara svåra att urskilja i vad som journalisten eller skribenten menar eller 

vad en yttre part diskuterar. För att se till textens helhetsbild, makroperspektiv, kan hänsyn 

tas till hur hierarkier i artiklar utmärker sig, vad som prioriteras som viktigt i textens rubriker 

eller ingresser (Ibid.:76ff).  

 

För att komma närmare förståelse för röster eller hur något talas om kan det vara nödvändigt 

att definiera kommunikationssituationen, vad det talas om, vem avsändaren är och till vem 

texten riktar sig (Ledin & Moberg 2010:162). Dekonstruktionen av en text kan i detta fall 

hjälpa analysen att se till de röster i texter som kan säga något utöver det uppenbara 

(Ibid.:159).  

  

3.2 Intersektionalitet 

                                                                                      

                                                                                    . 

Kritikerna menade att andra faktorer i diskussioner om disk                                    

                                                     , klass, nationalitet och sexualitet (Lykke 

2003, 2005). 

  

Nina Lykke (2003, 2005) beskriver att intersektionalitet inte fokuserar på att koppla ihop 

olika kategori                                                                               

                                                                                             

                                                        . Det handlar enligt                    

                                                                                              

i samhället. 

                                       

                                                                                             

                                                                                      

                                                  , nationalitet och etnicitet och diskuterar 

vidare hur kategorier kan gripa in i varandra. Exempelvis hur etnici                        
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             beskrivas (Lykke 2003, 2005).  

  

Etnicitet och ras  

I Etnicitet och nationalism (1993) belyser Thomas Hylland Eriksen begreppet etnicitet. Han 

menar att etnicitet uppstår och blir relevant genom sociala situationer och möten, samt 

människors sätt att handskas med livets utmaningar och krav. Vidare menar han att etnicitet 

handlar om klassificering av människor och grupprelationer (Hylland Eriksen 1993:9ff). 

  

Hylland Eriksen menar att rasism bygger på föreställningen att personligheter på något sätt är 

kopplade till ärftliga egenskaper som systematiskt varierar mellan raserna. Han hävdar att ras 

har en sociologisk betydelse, snarare än en biologisk. Människor har således en föreställning 

om att raser existerar (Hylland Eriksen 1993:13). 

  

Enligt Hylland Eriksen är etnicitet en aspekt av sociala relationer mellan aktörer som anser 

sig själva vara kulturellt avskilda från medlemmar av andra grupper, med vilka de har ett 

minimum av regelmässig interaktion. Etnicitet kan således också definieras som en social 

identitet, grundad på en kontrast gentemot andra, karaktäriserad av metaforiskt eller fiktivt 

släktskap (Hylland Eriksen 1993:22). 

  

Hylland Eriksen menar alltså att etnicitet handlar om relationer mellan olika grupper i kontakt 

med varandra, snarare än att definiera olika gruppers egenskaper. Det är bara relevant att tala 

om en etnisk grupp om det finns andra etniska grupper att jämföra den mot. Gruppidentiteter 

måste alltså definieras i förhållande till något annorlunda, i förhållande till icke-medlemmar 

av gruppen (Hylland Eriksen 1993:19ff).  

  

Även John Downing och Charles Husband belyser begreppen etnicitet och ras i relation till 

medier i Representing race (2005). De menar att begreppet ras har kommit att ses som en 

social fakta, ett självklart kännetecken för mänsklig karaktär och identitet (Downing & 

Husband 2005:2). De menar att rastänk är en vana som bland annat sker när någon antyder att 
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människan är uppdelad i oföränderliga naturliga typer och att människans moraliska och 

mentala beteenden kan relateras till fysisk struktur. Rasism startar alltså med användandet av 

raskategorier (Ibid.:3f). 

  

I likhet med Hylland Eriksen (1993) menar Downing och Husband att etnicitet inte är en 

stabil egenskap hos en individ, utan en kontinuerlig process av identitetskonstruktion där 

individer kollektivt deltar i att definiera och optimera en gruppidentitet. De menar även att 

människor blir medvetna om sin etnicitet när de interagerar med medlemmar från en annan 

kultur, icke-medlemmar (Downing & Husband 2005:14f). 

  

Enligt van Dijk (2000) har medierna extra stor makt samt stort ansvar för vilka kunskaper och 

värderingar som når ut till medborgarna då rasismen är diskursiv. Människor får främst sin 

kunskap, sina attityder och ideologier från mediediskursen. Människor lär sig alltså om 

rasism och anti-rasism genom text och tal (van Dijk 2000:36). Detta då den vanliga 

medborgaren ofta har få dagliga möten med minoriteter samt att de har få alternativa källor 

till information om minoriteter. Detta då minoriteter inte har tillräckligt med makt för att 

publicera en motsatt påverkande rapportering (Ibid.:48). 

  

Vidare menar van Dijk att mediernas roll i systemet av rasism har att göra med de dagliga 

rutinerna av nyhetsskapandet. Minoriteter kontrollerar inte de källor som dagliga 

nyhetsskapanden bygger på, medier frågar sällan om deras åsikter och de anses vara mindre 

trovärdiga (van Dijk:37). Nyheter om minoriteter begränsas ofta till specifika negativa 

händelser och det finns en attityd hos medierna som föredrar ämnen som betonar våra bra 

handlingar och deras dåliga (Ibid.:38).  

  

Enligt Downing och Husband deltar även medierna i rasifiering när de använder begreppet 

ras som något verkligt, det är reproduktion av rastänk (Downing & Husband 2005:5). De 

menar att rasistiska uttryck formuleras med implicita språkliga medel. De tillämpar begreppet 

"discursive de-racialization" för att beskriva hur ett rasistiskt budskap medvetet förmedlas till 

en publik, men döljs i ett språkbruk som explicit inte uttrycker rasistiska beskrivningar och 

                                                 “         ”     “                 ”      

brittisk medial kontext haft rasifierade konnotationer om hur de Andra kan ses som kulturella 

hot (Ibid.:7).  
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Downing och Husband (2005) och van Dijk (2000) menar alltså att socialt konstruerade 

kategoriseringar riskerar att producera och reproducera en institutionell rasism, där mediers 

beskrivningsmakt utgör en särskilt viktig arena för vilka föreställningar som blir de 

dominerande i samhället. Vardagsrasismen upprätthålls alltså inte enbart genom verbala och 

icke-verbala handlingar av den vita medborgaren, utan även genom mediediskursen. 

 

I denna studie väljer vi att använda begreppet etnicitet istället för både etnicitet och ras då 

fokus ligger på relationer mellan olika grupper i kontakt med varandra, snarare än att se till 

människors biologiska egenskaper.  

  

Genus  

Genus och kön är två centrala begrepp inom genusvetenskapen. Skillnaden begreppen 

emellan blir väsentlig i och med att genus betraktas som det konstruerade sociala könet i 

motsatt till kön som syftar till det biologiska könet (Jarlbro 2006:12ff). I denna studie 

kommer teorier fokusera på hur det konstruerade könet tillskrivs olika betydelser beroende på 

föreställningar av det biologiska könet. Yvonne Hirdman (2003) beskriver att både kön och 

genus har en komplex relation där maktsystem som exempelvis medier, kan bidra till att 

skapa det sociala könet i samband med föreställningar om det biologiska könet mellan man 

och kvinna. Enligt Hirdman (2003) finns genus i både text och språk, såväl implicit som 

explicit, som påverkar hur det sociala könet skapas och uppfattas. 

  

Hirdman (2003:20ff) beskriver utifrån ett historiskt perspektiv hur kvinnan tillskrivits 

egenskaper i ständigt underläge gentemot mannen, ett underläge som även kan relateras till 

dem som faller utanför den vita normen, något som beskrivs i bibeln eller i kända författares 

                 H                      ”              ”      “               ”                

gällande skillnader på man och kvinna har i olika tider och sammanhang stått i en föränderlig 

process. Exempelvis fanns en tid där kvinnans biologiska kön ansågs vara ett outvecklat 

manligt könsorgan, som också kom att påverka föreställningar om kvinnors beteende och 

egenskaper likt intellektuellt outvecklade ur ett genusperspektiv (Hirdman 2003:30f). Trots 

att allt ändrar sig, benämner även Hirdman (2003:77) hur allt tenderar att bli detsamma i 

skapandet av stereotypa föreställningar om manligt och kvinnligt eller exempelvis idéer om 

de Andra. 
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Skillnader har varit och är centralt i betraktelse av vad som är kvinnliga respektive manliga 

egenskaper. Dessa skillnader kan vara användbara att fokusera på för att se till de 

underliggande kulturella mönster som existerar och reproduceras i medier, Jarlbro 

(2006:58ff) lyfter bland annat hur en kvinnlig politiker blir kommenterad för sitt yttre attribut 

i en tidningsartikel, i detta fall sina snygga ben där den manliga politikern blir kommenterad 

för sitt framträdande som den politiker han är. Här kan alltså situationen visa på hur 

journalister vid fokus på kvinnan bedömer henne utifrån sitt utseende om hon är vacker eller 

ej, där fokus på mannen blir mer på sakfrågan i sammanhanget. Även Hirdman (2003:63f) 

belyser uppdelning och skillnader som alltid tenderat uppstå i förståelse av kvinnligt och 

manligt, som kan beskrivas i en normförståelse, där kvinnan ständigt blir vad mannen inte är 

och att vara man är att inte vara kvinna.    

 

Inledningsvis belyses teori om röster för att tillföra förståelse för hur och till vem en text kan 

tala. För att inte enbart fokusera på etnicitet i relation till studiet av rasism används 

intersektionalitetsperspektivet som en paraplyteori och möjliggör att se till flera potentiella 

maktasymmetrier än enbart en. Vi har valt att avgränsa oss till att främst fokusera på etnicitet 

men också sekundärt ta hänsyn till genus. Andra bakgrundsfaktorer så som ålder, sexualitet 

och samhällsklass tas alltså inte med i analysen på grund av studiens avgränsning till etnicitet 

och genus, som grundar sig i att vi skall kunna göra en hanterbar och tillförlitlig analys. 

  

4. Metod 

I följande avsnitt presenteras val av metod, som består av en kvalitativ tematisk 

innehållsanalys. Därefter följer diskussioner om metodens styrkor och svagheter samt hur vi 

har förhållit oss till metoden och studien. Även studiens tillvägagångssätt kommer att 

presenteras tillsammans med hur arbetsfördelningen oss emellan sett ut. Nedan redovisas 

även urval av det empiriska materialet. 

  

4.1 Val av metod 

Innehållsanalyser kan både användas utifrån en kvalitativ och kvantitativ metod, många 

gånger finns även fördelar att kombinera dem båda (Bergström & Boréus 2012:152ff). Den 

förstnämnda metoden eftersträvar att se till innehållets djupare förståelse genom tolkning, 

medan den kvantitativa metoden ofta möjliggör att sammanställa en större mängd data och 

skapa kvantifierade slutsatser (Bryman 2012:20f). I denna studie kommer fokus att vara på 

kvalitativ metod, i och med att syftet är att genom tolkning nå en djupare förståelse för 
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studiens material. Vi ser även en användbarhet att ta med en kvantitativ aspekt för att jämföra 

och kvantifiera vilka teman som förekommer mer frekvent än andra. På så vis kan det 

kvantitativa förhållningssättet identifiera olika mönster och vilka teman som kan bli 

betydelsefulla i relation till studiens syfte.  

 

I en kvalitativ innehållsanalys kommer vi att förhålla oss medvetna om att tolkningar aldrig 

kan bli absoluta (Bergström & Boréus 2012:32). Vid varje tolkning finns alltid en 

förförståelse, vilket vi som forskare har beaktat i vår analys. Tolkning av materialet i denna 

studie eftersträvar inte att skapa generaliserbara slutsatser om rasism på samhällelig nivå, 

utan i analysen diskuteras rasism utifrån studiens material. 

 

En kritik av den kvalitativa metoden är att den inte anses tillräckligt systematisk (Bryman 

2012:83). Denna kritik kan beskrivas vara den kvalitativa styrkan med dess möjlighet till att 

öppet förhålla sig till sitt material och på så vis nå en fördjupad kunskap. Både kvalitativ och 

kvantitativ metod kräver en viss systematik och struktur (Ibid.:83f), vilket tas hänsyn till i 

denna studie där innehållsanalysen kommer att utgå ifrån en kvalitativ tematisk 

innehållsanalys.  

 

4.2 Kvalitativ tematisk innehållsanalys 

För att tolka samtliga artiklar har vi valt att utföra en kvalitativ tematisk innehållsanalys. I 

Applied thematic analysis (2012) av Greg Guest, Kathleen MacQueen och Emily Namey 

menar de att tematisk innehållsanalys är den vanligaste metoden för kvalitativ forskning. 

Metodens främsta mål är att beskriva och förstå hur människor känner, beter sig och tänker 

inom ett visst sammanhang i förhållande till en specifik frågeställning (Guest et al. 

2012:11ff). Anledningen till att vi valt en kvalitativ tematisk innehållsanalys är för att vi 

söker djupare kunskap och förståelse för hur olika röster diskuterar rasism i relation till att 

Tensta lämnade TV4.  

  

Guest et al. menar att en tematisk analys fokuserar på att identifiera både implicita och 

explicita idéer i textunderlaget, alltså teman (Guest et al. 2012:10). Detta analysverktyg är 

designat för att identifiera och presentera dessa teman på ett transparant och trovärdigt sätt 

(Ibid.:15). 
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Guest et al. skiljer på ett utforskande, innehållsdrivet tillvägagångssätt och ett bekräftande, 

hypotesdrivet tillvägagångssätt. Den främsta skillnaden mellan de två sätten är att forskaren 

inom en utforskande studie noga läser och läser om data, letar efter nyckelord, teman, trender 

eller idéer i data som kommer att hjälpa disponera analysen innan någon analys faktiskt sker 

(Guest et al. 2012:9). Det är med denna struktur som resultatet från denna studies artiklar 

ordnats in i olika teman. 

 

Enligt Guest et al. fokuserar alltså metoden på att identifiera och förklara teman. Denna 

process består av fyra steg. I denna studie ligger fokus på de tre första stegen och en del av 

det fjärde sista steget vävs in. Först ska allt material läsas igenom. Sedan ska möjliga teman 

identifieras. Detta följs av att temana jämförs. Slutligen identifieras teoretiska modeller som 

kontinuerligt jämförs med studiens data. Guest et al. menar dock att de resultat som forskare 

får fram i sina studier, med hjälp av tillämpad forskning, likaväl kan vara eller inte vara en 

teoretisk modell. Huvudfokus ligger istället på att se till att forskarnas tolkningar 

överensstämmer med studiens faktiska data. De teman som identifieras kan både vara färdiga 

från början och växa fram under tiden (Guest et al. 2012:12). I denna studie har temana fått 

växa fram från den analyserade texten då vi ville ha ett så öppet förhållningssätt som möjligt. 

Vidare kommer fokus ligga på att se till att de tolkningar som görs stämmer överens med vad 

som faktiskt står i artiklarna, snarare än att ta fram teoretiska modeller. 

 

Att jämföra tematisk data handlar om att undersöka skillnader i hur olika grupper uttrycker  

teman och notera vilka teman som är lika mellan grupperna och vilka som skiljer sig. Denna 

jämförelse fokuserar på om teman presenteras i en datauppsättning men inte den andra och 

om ett tema som finns i båda datauppsättningar uttrycks på olika sätt mellan grupperna. Den 

kvalitativa karaktär av jämförelsen tillåter forskare att se hur uttrycket av olika teman och 

koncept skiljer sig mellan deltagare (Guest et al. 2012:162ff), i denna studie mellan 

skribenterna.  

 

Som tidigare nämnts kommer även hänsyn att tas till en kvantitativ aspekt. Guest et al. menar 

att de flesta användningsområdena när det gäller att kvantifiera kvalitativa data relaterar till 

analysen, snarare än utspritt över hela forskningsprocessen. Det finns olika syften för att 

kvantifiera data, exempelvis för kvalitetskontroll och försäkran, identifiera och upptäcka 

mönster i data, identifiera och upptäcka relationer i data eller förfina analysstrategin (Guest et 

al. 2012:133). Denna studie kommer att kvantifiera de olika temana som tas fram för att 
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identifiera och upptäcka mönster i data, vilka teman som förekommer mer frekvent än andra. 

Detta sker under kodnings- och analysprocessen (Ibid.). 

 

Enligt Guest et al. finns det ett visst motstånd mot kvantifiering av tematiskt innehåll. De 

menar dock att kodfrekvensen ger en viktig överblick av datalandskapet, oavsett om 

forskaren väljer att rapportera resultaten numeriskt eller inte. Enbart frekvens kan däremot 

inte berätta hur viktigt ett tema är för att besvara en särskild forskningsfråga, men det ger en 

antydan om hur deltagarna i ett urval svarade på specifika frågor och hur forskaren tolkat 

svaren (Guest et al. 2012:137). För denna studie handlar det dock om att se hur skribenterna, 

både i Nöjesguiden och ledarartiklarna, talar om rasism och hur vi som forskare tolkar dessa 

beskrivningar. 

 

4.3 Material och urval 

Materialet för denna studie omfattar sju artiklar från Nöjesguiden samt tio ledarartiklar från 

tio olika svenska tidningar. Först presenteras artiklarna i Nöjesguiden, följt av de tio 

ledarartiklarna. 

  

Urval av material i Nöjesguiden 

De sju artiklar från #Hatet i Nöjesguiden nummer 7 2015, finns även att läsa digitalt på 

Nöjesguidens hemsida. Nöjesguiden menar att de är partipolitiskt obundna, men att de 

brinner för jämställdhet (Nöjesguiden u.d.). 

  

Fyra av Nöjesguidens artiklar är skrivna av personerna själva, det är de artiklar som är 

skrivna av Adam Tensta, Alexandra Pascalidou, Sannah Salameh och Fanna Ndow Norrby. 

De tre artiklar som skildrar Barakat Ghebrehawariat, Lawen Mohtadi och Milad Mohammadi 

upplevelser är istället återberättade för Greta Thurfjell, som arbetar som redaktör på 

Nöjesguiden (Nöjesguiden u.d.). Insamlingen av data till dessa tre texter gick till på så sätt att 

Thurfjell träffade och samtalade med Ghebrehawariat, Mohtadi och Mohammadi. Thurfjell 

transkriberade sedan samtalen och klippte ut de delar som var särskilt intressanta och 

relevanta för temat för att sedan skriva ihop det. Vidare diskuterade Thurfjell citaten med 

Ghebrehawariat, Mohtadi och Mohammadi tills både Nöjesguiden och personerna ifråga var 

nöjda. Trots att tre av artiklarna är återberättade anser vi att de fortfarande är relevanta för 

denna studie då de baseras på deras egna ord, upplevelser och erfarenheter kring rasism i det 

svenska samhället. Ytterligare två texter finnas i #Hatet men eftersom de huvudsakligen 
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beskriver om antirasistiska rörelser anses de inte relevanta att analysera i förhållande till 

studiens syfte. 

  

Urval av genrer i dags- och kvällsartiklarna 

Urvalet av genre utifrån tidningsartiklar utgår i denna studie från ledarsidor och 

ledarskribenter. Ledarsidor har en lång tradition i svensk journalistik och har som grundidé 

att vägleda och föra fram viktiga och aktuella händelser (Nord 1998:17f). Lars Nord (2001) 

beskriver att ledarsidor ofta har egenskaper att framträda med en självklar ton och kan agera 

likt en opinion (Nord 2001:59f). Därför blir ledarsidor i denna studie relevanta i förhållande 

till studiens syfte, att analysera tidningsartiklar som förhåller sig till rasism i anknytning till 

Tenstas protest mot TV4. 

  

Ytterligare anledning till val av ledarsidor var att nå vad som sägs om rasism mer än bara 

rapportering av Tenstas uttåg från TV4. En annan anledning att vi valt att avgränsa urvalet till 

att välja artiklar från ledarsidor är att dags- och kvällsartiklar kan studeras utifrån en genre 

som grundar sig från samma sorts idé, hur en ledarsida ska se ut, och kan på så vis öka 

möjligheten att göra en rättvis analys av ledarartiklarna emellan. En medvetenhet som tas 

med i denna studie vid val av ledarsidor som genrer är att deras betydande roll står i en 

ständig förändring, inte minst i en digitaliserad era då utbudet av fler åsikter och källor på 

bland annat Internet gör att ledarsidor eventuellt inte har samma starka röst som för några år 

tillbaka (Nord 2001:53ff, 93f.). 

  

Urval av material dags- och kvällstidningar 

Materialet i denna studie är, utöver de sju artiklarna i Nöjesguiden, tio svenska tidningar. 

Vid urval av tidningar och artiklar utfördes sökningar av artiklar via mediearkivet och 

sökmotorn Retriever (2015). Tidsperioden avgränsades till att omfatta tidningsartiklar som 

publicerats mellan två datum, från den 16 juli 2015 när Tensta lämnade TV4 i direktsändning 

fram till det den 26 augusti 2015 då #Hatet publicerades i Nöjesguiden. På så vis kunde 

artiklarna förhålla sig till ungefär samma tid och rum som berättelserna i #Hatet. 

 

Sökorden begränsades till rasism och Adam Tensta för att på så vis nå artiklar som berör 

ämnet rasism i koppling till händelsen där Tensta lämnade TV4. Källor begränsades till 

svensk tryckt press samt till svenska webbsajter. Vid sökningen framkom tio ledarartiklar och 

vi valde samtliga till studiens material.  
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 Urvalet omfattar följande tidningar som beskrivs med respektive partipolitiska inriktningar. 

Expressen är obunden liberal (Expressen u.d.), Aftonbladet är oberoende socialdemokratisk 

(Aftonbladet u.d.), Östersunds-Posten är centerpartistisk (Mittmedia, u.d.a), Hallandsposten 

är oberoende liberal (Hallandsposten u.d.), Arbetarbladet är socialdemokratisk (Mittmedia 

u.d.b), Svenska Dagbladet är obunden moderat (Svenska Dagbladet 2003), Dagens Nyheter 

är oberoende liberal (Dagens Nyheter u.d.), Länstidningen Östersund är oberoende 

socialdemokratisk
1
, Nerikes Allehanda Örebro är liberal

2
 och ETC Örebro är en 

vänsterorienterad tidskrift (Sveriges Radio 2008). 

  

Anledningen till att välja olika tidningar är inte att göra en jämförelse mellan deras 

rapporteringar utan att kunna studera många olika beskrivningar av, samt olika 

förhållningssätt till rasism. Syftet med analys av dessa tio olika ledarartiklar är alltså inte att 

dra generella slutsatser om vad de olika tidningarnas ståndpunkter är i relation till ämnet 

rasism som helhet, då endast en artikel per tidning inte kan ge en tillförlitlighet att dra sådana 

slutsatser. 

 

Eftersom vi läste samtliga artiklar som skrevs under den utvalda tidsperioden kom urvalet av 

artiklar alltså att omfatta tio olika tidningar. Det innebär att materialet har tio olika 

ledarskribenter med olika bakgrunder, som ursprung och kön. Vilket skapar en mångfald av 

förhållningssätt och åsikter kring rasism och Tenstas uttåg från TV4. Därför kan inte 

generaliserbara slutsatser dras utan fokus ligger på vad som uttrycks i dessa tio ledarartiklar i 

relation till studiens syfte.  

                                          

4.4 Tillämpning av metod 

Först analyserades de sju artiklarna i Nöjesguiden och därefter de övriga tio ledarartiklarna. 

Analysprocessen startade på så sätt att vi var för sig läste igenom artiklarna för att få ett 

helhetsperspektiv av materialet. Därefter lästes artiklarna en gång till då markeringar och 

anteckningar gjordes med fokus på hur texterna talar om rasism samt hur olika maktrelationer 

yttrar sig och hur dessa förhåller sig till rasism. Därefter sammanställde vi våra anteckningar 

och tolkningar för att gemensamt plocka fram studiens teman. 

 

Efter att ha följt de första tre stegen enligt Guest et al. (2012), läsa igenom allt material, 

                                                
1 Ulrica Dahlqvist Nyhetschef Länstidningen, telefonsamtal den 16 november 2015. 
2 Lars Ströman Politisk redaktör Nerikes allehanda, telefonsamtal den 16 november 2015. 
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identifiera möjliga teman samt jämföra temana, har fem teman identifierats och ett 

undertema. Dessa teman kommer att fungera som underrubriker i analysen. De fem temana 

kallas för Den vita makten, Den svenska strukturen, Vi och Dom, Yttrandefrihetens paradox 

samt Genus och etnicitet. Det undertemat som kommit fram kallas för Solidaritet och hamnar 

under temat Vi och Dom och återfinns enbart i artiklarna i #Hatet. Samtliga teman har alltså 

växt fram i samband med att artiklarna studerades. Efter att studiens teman identifierats gick 

vi tillbaka till artiklarna och lyfte ut citat som utgör exempel för de olika temana. Nedan finns 

en mer utförlig beskrivning av respektive tema: 

 

Temat Den vita makten handlar om att identifiera hur artiklarna talar kring den vita makten, 

samhällseliten likt medieinstitut, politiker eller skolsystem i förhållande till rasism. 

 

Temat Den svenska strukturen handlar om att identifiera olika uttryck som beskriver 

rasistiska strukturer.  

 

Temat Vi och Dom inkluderar meningar där innebörden av ett Vi och Dom uttrycks. För att 

se hur artiklarna beskriver vilka som är Vi eller Dom.  

 

- Temat Solidaritet handlar om att identifiera uttryck som beskriver en känsla av 

sammanhållning och gemensamt ansvar i relation till kampen mot rasism. 

 

Temat Yttrandefrihetens paradox handlar om uttryck som beskriver yttrandefrihetens 

motsägelse, när i detta fall offentliga uttalanden bemöts med personangrepp istället för att 

diskutera sakfrågan. 

 

Temat Genus och etnicitet handlar om att identifiera uttryck som beskriver maktasymmetrier 

som även grundar sig i betydelsen av kön och sexualitet i relation till rasism. 

 

Först identifierades temana och sedan plockades citat ut från artiklarna. Därefter gick vi 

igenom dessa citat för att identifiera vissa likheter och skillnader mellan artiklarna från 

#Hatet och ledarartiklarna. Därefter gjordes ytterligare ett urval bland citaten för att plocka 

fram de som var mest centrala för att beskriva och förstå studiens framarbetade resultat. Det 

är dessa citat som presenteras i resultat- och analysredovisningen. 

 



 22 

4.5 Tillförlitlighet 

Reliabilitet och validitet är två begrepp som ofta används angående studiers trovärdighet. 

Validitet handlar om noggrannhet och trovärdighet. Det handlar främst om hur relevanta 

analyser och data är i relation till problemformuleringen. Reliabilitet handlar om 

tillförlitlighet och förmågan att mäta konsekvent, om konsekvens vid upprepning eller 

jämförelse av bedömningar inom en studie (Guest et al. 2012:80f). 

För att uppnå god validitet och reliabilitet bör forskare framställa studiens data och 

analysprocess så transparent som möjligt så att läsaren får tillräckligt med information för att 

kunna bedöma studiens resultat. Det bästa verktyget för att uppnå detta inom kvalitativ 

forskning är genom användandet av ordagranna citat. Det är citaten som ger rådata till läsaren 

och är det som kopplar ihop författarnas fenomenologiska värld till sammanfattningen av data 

och forskarens tolkningar (Guest et al. 2012:95). 

  

Vid kvalitativa analyser används oftast begreppen giltighet och tillförlitlighet. Även dessa 

begrepp innebär att forskare bör förhålla sig till en vetenskaplig grund och diskutera och 

argumentera för det resultat som tas fram. Slutsatser kan anses giltiga om det har med 

sakfrågan att göra. Tillförlitlighet handlar om att de uppgifter som anges är korrekta. 

Tolkningar som innefattar kvalitativa studier kan vara extra viktiga att argumentera kring för 

att påvisa undvikandet av subjektiva tolkningar av materialet (Ekström & Larsson 2010:14f). 

  

Att se något med andras ögon, beskriver Bryman (2012:77) som en av de grundläggande 

egenskaper som kvalitativa metoder möjliggör. Däremot har kritiker kritiserat den kvalitativa 

metoden då tolkning av en annan persons verklighet aldrig kan rekonstrueras exakt, eftersom 

människor bär på tidigare erfarenheter och olika uppfattningar om både sig själva och sin 

omvärld (Bergström & Boréus 2012:32). Vi har därför förståelse för att denna studie inte kan 

återge en absolut verklighet utifrån det material som analyseras. För att göra en tillförlitlig 

analys tas därför hänsyn till vår förförståelse, samt att lägga personliga värderingar åt sidan 

(Ibid.:32ff). 

  

Enligt Guest et al. är den tematiska analysens främsta styrka dess pragmatiska fokus på att 

använda de verktyg som kan vara till hjälp för att få analysen utförd på ett effektivt och öppet 

sätt. En annan styrka är att det genererar tolkningar som stöds av data. En begränsning med 

metoden är att den kan leda till att forskaren missar några av de mer nyanserade uppgifterna 

(Guest et al. 2012:16ff). Vi kunde delvis undvika detta då det är färdigskrivna texter som 
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analyserats vars innehåll vi inte kunnat påverka. Vi var dock tvungna att hela tiden försöka 

vara så neutrala som möjligt i läsningen och inte låta egna fördomar påverka läsningen, utan 

enbart tolka det som faktiskt framgår genom texterna. Detta stärks även av att våra tolkningar 

exemplifieras med citat från artiklarna. 

 

5. Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer resultat och analys att blandas för att på ett överskådligt sätt ge en 

bild av studiens resultat och hur vi tolkar det. Studien analyserar samtliga artiklar utifrån 

våra teman, Den vita makten, Den svenska strukturen, Vi och Dom, Yttrandefrihetens 

paradox samt Genus och etnicitet. Först presenteras artiklarna från #Hatet och de teman 

som återfinns i dessa. Detta följs av ledarartiklarna och de teman som finns att hitta i dessa. 

Avslutningsvis diskuteras de likheter och skillnader som finns i artiklarna från #Hatet och 

ledarartiklarna och dess teman.  

  

5.1 #Hatet 

Den vita makten 

Majoriteten av de rasifierade i #Hatet uttrycker att det främsta problemet gällande den 

strukturella rasismen har att göra med den vita maktens roll och agerande. De menar att det är 

den vita makten som bildar opinion och att deras uttalanden och ageranden är avgörande för 

samhällets syn på rasism. Ett exempel på detta är Adam Tentas beskrivning kring att personer 

i maktpositioner offentligt opponerat sig mot hans protest mot TV4:  

 

Tensta: Jag har upplevt rasism på många sätt [...] Men jag är förvånad över att det 

faktiskt finns vita ledarskribenter som offentligt opponerar sig mot min protest i TV4. 

Personer som besitter den mest privilegierade hudfärgen någonsin. Personer som sitter i 

maktpositioner, tar beslut och bildar opinion. 

 

Tensta menar likt van Dijk (2000) att medierna har en central makt och ett stort ansvar för 

vilka värderingar och kunskaper som når ut till medborgarna då rasismen är diskursiv. Van 

Dijk menar att människor främst får sina attityder, ideologier och sin kunskap från 

mediediskursen (van Dijk 2000:36). Vidare belyser Tensta mediernas roll genom att kritisera 

en vit journalists offentliga förminskning av rasism: 
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Tensta: Att Per Gudmundson från sin höga, höga häst försöker reducera en protest som 

går emot hans självbild av Sverige är det som är farligast av allt. För det är just det som 

hindrar marginaliserade människor, de med faktiska upplevelser av rasism, att få 

komma till tals, bli tagna på allvar och få hjälp. 

 

Även Ndow Norrby problematiserar hur den vita makten ifrågasätter och förminskar 

rasismen genom att hänvisa till statistik som stämmer överens med den demokratiska 

självbild som Sverige har idag (Svenska Institutet 2014):  

 

Ndow Norrby: För andra är det viktigare att statistiskt kunna säkerställa om rasism 

verkligen är ett reellt problem. De bryr sig inte om krossade karriärsdrömmar, krossade 

revben eller krossade självförtroenden. De bryr sig om siffror men inte de siffror som 

faktiskt visar att rasismen är strukturell och verklig. 

 

I följande citat beskriver även Alexandra Pascalidou hur den vita makten både förminskar 

och tystar ner henne på grund av hennes etnicitet och aktiva val att diskutera hat i 

förhållandet till rasism:  

 

Pascalidou: Tig, sa de som hotade och hatade. Tig, sa poliser, chefer, experter när jag 

talade om hat och hot i media. Tig, sa rådgivare som sade sig värna om min karriär. 

 

Rättviseförmedlingen (2015) belyser hur personer med etnisk bakgrund är i minoritet i det 

svenska medieutbudet. Uteslutna röster som inte finns med i det offentliga samtalet menar 

Rättviseförmedlingen kan ge en missvisande bild av den verklighet av mångfald som Sverige 

idag består av. Vidare menar Pascalidou att när rasifierade väl får utrymme i medierna så 

tystas de ner, inte bara av den vita medborgaren utan även av den vita makten. Det är alltså 

både ett problem att de rasifierade är i minoritet i själva medieutbudet samt att när de väl får 

medieutrymme tystas de ner. De rasifierade får således inte tala om allvarliga problem kring 

hot och hat, som rasism.  

 

Nedan beskriver Barakat Ghebrehawariat hur etnicitet kan förstås när den vita makten direkt 

påpekar avvikelser hos de rasifierade och på så sätt skapar en gruppering som bygger på 

etnisk bakgrund. Hylland Eriksen (1993:19) menar att etniska grupper uppstår när en etnisk 

grupp uppfattar en avvikelse gentemot en annan etnisk grupp. Ghebrehawariat beskriver hur 



 25 

hans gymnasieskola påvisade att han inte var en del av den vita majoriteten, att han på grund 

av sin etniska bakgrund kategoriserades in i en annan avvikande grupp:  

 

Ghebrehawariat: I samma skola sa min svensklärare till mig att jag inte kunde få mer än 

godkänt eftersom jag var 'invandrare'. De rekommenderade mig att gå på Svenska 2. 

Det hade kunnat förstöra allt för mig, jag menar, tänk om jag hade kommit fram till att 

'en sån som jag' inte ska jobba med det svenska språket?  

 

Likt Hylland Eriksen (1993) menar Ghebrehawariat att etnicitet handlar om klassificering av 

människor och grupprelationer. Vidare menar Hylland Eriksen att rasism bygger på 

föreställningar att personligheter på något sätt är kopplade till ärftliga egenskaper som 

systematiskt varierar mellan raserna. Han menar att ras har en sociologisk betydelse, snarare 

än en biologisk (Hylland Eriksen 1993:13).  

 

Hylland Eriksen (1993) och Downing och Husband (2005) menar att etnicitet handlar om 

relationer mellan olika grupper i kontakt med varandra, snarare än att definiera olika gruppers 

egenskaper. Det blir bara relevant att tala om en etnisk grupp om det finns andra etniska 

grupper att jämföra den mot. Gruppidentiteter måste alltså definieras i förhållande till något 

annorlunda, i förhållande till icke-medlemmar av gruppen. Enligt läraren avviker 

Ghebrehawariat på grund av sin etniska bakgrund och utgör en föreställning som icke-

medlem i förhållande till majoriteten.  

 

Ghebrehawariats upplevelse påpekar de vita maktens relation till de rasifierade. Återigen 

begränsas och förminskas de rasifierade av den vita makten på grund av deras etnicitet. Enligt 

den vita makten är det minoriteten som måste anpassa sig efter majoriteten. Etnicitet handlar 

alltså inte om att definiera olika gruppers egenskaper, utan fokus ligger på relationer mellan 

olika grupper i kontakt med varandra (Hylland Eriksen 1993:21f).  

 

Som vi sett menar de rasifierade i #Hatet att den vita makten har en central roll i frågan om 

rasismen. Schmauch hävdar att det krävs en förändring av de maktrelationer som genomsyrar 

det svenska samhället för att öka möjligheterna till motstånd och i förlängningen göra 

motståndet mindre nödvändigt. För att åstadkomma en sådan förändring menar Schmauch att 

vardagsrasismen behöver tas på allvar inom det offentliga samtalet (Schmauch 2006:193f). 

Precis som Schmauch menar de rasifierade i #Hatet att den vita makten måste sluta förminska 



 26 

och motarbeta de rasifierades röster och istället öppna upp för diskussion kring rasism och ta 

det på allvar.  

 

Den svenska strukturen   

Majoriteten av de rasifierade i #Hatet uttrycker även vikten av den svenska strukturen för den 

strukturella rasismen. De beskriver rasistiska strukturer i dagens svenska samhälle som de 

menar genomsyrar deras vardag och förhindrar deras möjligheter i jämförelse med den vita 

majoriteten. Det handlar om såväl implicita som explicita incidenter och uttryck som är 

återkommande i de rasifierades vardag. Pascalidou beskriver hur hon som rasifierad inte tas 

på allvar och hur hennes röst inte anses lika trovärdig som normen: 

 

Pascalidou: Trots att jag ofta berättat om detta i intervjuer har få reagerat. Inte ens när 

bilder på beväpnade nazister utanför min hemdörr publicerades i Sveriges största 

kvällstidning blev det någon diskussion om rasismens rivmärken och dess konsekvenser 

[...] Inte förrän svenskklingande namn drabbades lyftes hot- och hatkampanjerna till att 

handla om hot mot demokratin och yttrandefriheten.                

 

Detta kan bland annat kopplas till van Dijk (2000) som hävdar att pressens roll i systemet av 

rasism har att göra med de dagliga rutinerna av nyhetsskapande och nyhetsrapporter. Han 

menar att minoriteter inte kontrollerar de källor som dagliga nyhetsskapanden bygger på, 

såsom presskonferenser och intervjuer. Minoriteters åsikter tillfrågas mer sällan och de anses 

vara mindre trovärdiga. Som Pascalidou belyser finns det alltså en struktur i det svenska 

samhället som bygger på att de rasifierades röster inte väger lika tungt som de vitas. Ett hot 

tas bara på allvar när det drabbar den vita majoriteten. Även Rättviseförmedlingen (2015) 

belyser hur personer med etnisk bakgrund hamnar i minoritet i svenska nyhetsmedier, vilket 

de menar ger en skev uppfattning av verkligheten och bidrar till strukturer där de rasifierades 

röster eller åsikter inte är lika mycket värda.  

 

Milad Mohammadi och Tensta fortsätter att beskriva rasistiska strukturer som lett till en 

konstant känsla av hot och utanförskap i de rasifierades vardag:  

 

Mohammadi: Då började jag inse att varje dag när jag går ut på gatorna måste vaka över 

min rygg. Det finns en känsla av att vi är andra klassens medborgare, att vi måste vara 

bra nog för att få existera [...] Det är en liten känsla, inget uttryckligt hot, men det är en 
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känsla vi alla går runt med. Varje dag. 

 

Tensta: För oss andra, för oss som drabbas av rasism i vardagen, är uppfattningen 

baserad på reella upplevelser. Upplevelser som alla berättar att vi trots kompetens inte 

kan få ett jobb, en lägenhet eller ens klara uppkörningen. Upplevelser som berättar att vi 

inte hör hemma i detta land, att vi får springa för våra liv för att inte bli nerhuggna, att 

vi får stå med på dödslistor och behöva se oss över axeln när vi ska ner till Vivo och 

köpa bröd, att vi som enda utländska familj i orten får våra rutor krossade med 

gatustenar om natten. 

 

Enligt Schmauch (2006) är det föreställningar av raser som upprätthåller rasistiska strukturer. 

De rasifierade i #Hatet menar att dessa föreställningar om etnicitet bidrar till ojämlika 

strukturer som genomsyrar deras vardag. Downing och Husband (2005:2ff) menar att 

begreppet ras har kommit att bli en social fakta, ett självklart kännetecken för mänsklig 

karaktär och identitet. De menar att rastänk är en vana som bland annat sker när någon 

antyder att människan är uppdelad i oföränderliga naturliga typer och att människans 

moraliska och mentala beteenden kan relateras till fysisk struktur. Rasism startar alltså med 

användandet av raskategorier och påverkar de strukturer som de rasifierade i #Hatet talar om. 

 

De rasifierade i #Hatet påtalar även en mer explicit svensk struktur som bygger på 

svenskklingande namn och det traditionella svenska utseendet. De rasifierade menar att de 

avviker från denna struktur då deras etnicitet skapar en distinktion som de Andra som syns i 

både deras namn och deras utseende. Detta beskrivs bland annat av Fanna Ndow Norrby: 

 

Ndow Norrby: Det är jag som har båda mina föräldrars efternamn för att minimera 

risken att bli namndiskriminerad. Det är min vän som fick springa och gömma sig i 

                                                                 ”             

      ”                                       z                                   

henne när jag låg i vagnen. 

 

Även Sanna Salameh uttrycker problematiken kring att bryta mot denna svenska struktur: 
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Salameh: Men det går aldrig att komma undan helt. Jag har svart hår, bruna ögon, en 

hud som inte är vit. Min spegelbild, mitt namn och min pappa är en ständig påminnelse 

om allt som är fel med mig. 

 

Dessa citat kan kopplas till Hylland Eriksen som menar att grupper som ser annorlunda ut än 

majoriteten kan ha svårare att assimileras till majoriteten än andra grupper. Han menar även 

att det kan vara svårt för dem att överge sin etniska identitet även om de så önskar (Hylland 

Eriksen 1993:14). Ndow Norrby uttrycker exempelvis en känsla om att hon måste försvenska 

sitt namn för att inte diskrimineras och på så vis passa bättre in i den svenska strukturen. 

Salameh beskriver även en känsla av självförakt på grund av sin etnicitet då den går emot den 

svenska strukturen.  

 

De rasifierade uttrycker alltså en svensk struktur som prioriterar den vita majoriteten och 

underminerar de rasifierade vilket sker genom både implicita och explicita handlingar som 

påverkar deras vardagsliv.  

 

Vi och Dom 

I artiklarna i #Hatet beskriver de rasifierade problematiken med Vi och Dom i dagens 

svenska samhälle. De skiljer på de människor som inte har upplevt rasism, vita svenskar, och 

de som har upplevt rasism. De beskriver de människor som inte har upplevt rasism genom ett 

Dom-perspektiv och de som har genom ett Vi-perspektiv. Ett exempel på detta är när Tensta 

beskriver varför det är viktigt att belysa den strukturella rasismen i Sverige: 

 

Tensta: Det är viktigt, för många av er ser den inte, eftersom ni inte har upplevt den. 

Det är viktigt, för den drabbar så många av oss.  

 

Även Pascalidou uttrycker att det är en skillnad på Vi och Dom och hon påtalar att de 

rasifierade inte anses vara en del av majoriteten: 

 

Pascalidou: Vi var så bortom normen att normen inte behövde bry sig eller bekymra sig. 

Signalen var solklar – ni är inte vi. Ni är inte den svenska demokratin. Hoten mot er är 

inte hot mot oss alla. 
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Schmauch (2006) menar att det finns en osäkerhet om rasismen är rasism eller negativa 

tankar, vilket begränsar motståndet mot vardagsrasism. För att åstadkomma en förändring 

menar Schmauch att vardagsrasismen behöver tas på allvar (Schmauch 2006:193f). De 

rasifierade i #Hatet uttrycker vikten av att belysa den strukturella rasismen och att tala om 

den. De menar att det är deras röster som ska höras då Dom, de som inte upplevt rasism, inte 

kan uttala sig eftersom de saknar erfarenheter utav det. I koppling till etnicitet menar de 

rasifierade att fler med egna erfarenheter av rasism måste få komma till tals.  

 

De rasifierade i #Hatet menar alltså att Dom som inte upplevt rasism saknar förståelse för hur 

rasism tar sig uttryck i de rasifierades vardag. Tensta uttrycker en frustration kring denna 

uteblivna förståelse hos Dom, vita svenskar, genom retoriska frågor:   

 

Tensta: Jag undrar hur föräldrarna till de blonda barnen som passerade, och såg mig stå 

där naken, förklarade situationen för sina barn? [...] Vet ni hur det känns att vara tolv år, 

ensam och blottat på det här sättet? Jag kan faktiskt inte tänka mig att ni vet hur det 

känns, för ni har inte behövt klä av er nakna på Arlanda, eller hur? 

 

Även kommande citat påvisar hur de rasifierade menar att vita svenskar inte kan sätta sig in i 

deras utsatthet och förminskar känslan av en upplevd rasism:  

 

Salameh: Jag berättar att det inte fanns några som såg ut som jag i TV när jag var liten. 

En vit, medelålders författare tittar mig rakt i ögonen och skrattar till. 'Vadå, Alice Bah 

var väl på TV när du var liten, så illa kan det väl ändå inte ha varit?'. 

 

Samtidigt som de rasifierade i #Hatet kritiserar en gruppering i samhället upprätthåller de 

även föreställningen om etnicitet som Hylland Eriksen (1993) talar om då de jämför sig själva 

med en annan etnisk grupp, i detta fall vita svenskar som inte upplevt rasism. Detta är dock 

nödvändigt för att belysa att den strukturella rasismen faktiskt existerar.   

 

- Solidaritet  

Som en underkategori till Vi och Dom blev undertemat Solidaritet framträdande i #Hatet. De 

rasifierade i #Hatet belyser vikten av gemenskap i kampen mot rasism. I temat Solidaritet blir 

det bland annat tydligt att gemenskapen riktas till dem som är rasifierade, dem som i #Hatet 

inkluderas som Vi. Detta framhävs av Ndow Norrby: 
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Ndow Norrby: Så som en påminnelse vänder jag mig istället till oss. Det är tröttsamt, 

sorgligt och deprimerande att världen inte är mer rättvis. Men jag är evigt tacksam för 

att vi, gång på gång, motarbetar rasism och inte låter oss luras av dem. Jag är så glad att 

vi finns, för fy fan vad obehagligt det hade varit utan oss. 

 

Nedan uttrycker Salameh vikten av en gemenskap, hon belyser hur människor med samma 

erfarenheter kan inspirera varandra i kampen mot rasism. Hur hon hittade mod hos andra som 

vågade stå upp mot rasism och påtalar vikten av att fler måste våga. I temat Vi och Dom 

framgick det tydligt att de rasifierade menar att människor som inte själva är utsatta för 

rasism kan uttala sig eller veta hur det känns. Därför tolkar vi det som att Salamehs 

solidariska budskap riktar sig mot andra rasifierade då hon uttrycker att andras motstånd 

speglar hennes egna känslor: 

 

Salameh: Om jag bara vore tyst och tacksam skulle problemen försvinna. Men så hör 

jag en annan röst. Andra som sätter ner sina fötter, vägrar spela med. Gör motstånd eller 

speglar mina egna känslor [...] Då orkar jag en dag till. För rasismen må bo i detaljerna, 

men det är också där motståndet föds. 

 

Pascalidou uttrycker även en gemenskap riktad mot alla människor, oavsett etnisk bakgrund, 

som tillsammans kan stå upp i kampen mot rasism: 

 

Pascalidou: Då kom vittnesmålen från alla dem som bär sina ärr i tystnad. Och då kom 

insikten om att vi idag är flera och att solidariteten stärkts. En solidaritet som inte enbart 

inkluderar de egna. 

 

Vidare belyses även ett hopp för framtiden om en ny generation som inkluderar och 

accepterar alla människor:  

 

Mohtadi: Ibland kan det kännas som att det är ett steg framåt och två steg tillbaka, men 

det kommer en ljusning. En ny generation växer fram, en som tar plats på ett annat sätt. 

Och när reaktionerna på det har lagt sig kan det finnas en annan förståelse för att vi nu 

lever i ett mångkulturellt samhälle. 
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Vi kan alltså se att det å ena sidan finns en solidaritet de rasifierade emellan där de belyser 

vikten av att våga sätta ner foten och göra sin röst hörd mot rasism. Å andra sidan uttrycks 

även en solidaritet som innebär att alla människor, oavsett etnicitet, tillsammans skall stå upp 

mot rasism. 

 

Yttrandefrihetens paradox 

I #Hatet beskriver Tensta och Pascalidou yttrandefrihetens motsägelse, när olika ageranden 

eller uttalanden bemöts med personangrepp och sakfrågan på så sätt försvinner. De 

rasifierade uttrycker en frustration kring att deras olika försök till motstånd mot rasism oftast 

bemöts med ännu mer hat och hot. Detta syns extra tydligt när det handlar om mediala 

sammanhang:  

 

Pascalidou: Med mitt första programledarjobb i det mångkulturella magasinet Mosaik i 

SVT rasade hatet in. Tillsammans med ett fåtal andra blev jag projektionsyta och 

måltavla för allehanda aggressioner. 

 

/.../ Varenda, på den tiden sporadiska, mediala medverkan följdes av liknande hot och 

hat. I breven redogjorde anonyma avsändare för vad som väntade mig. 

  

Enligt Pascalidou leder rasifierades yttranden eller framträdanden i media oftast till hot och 

hat, oavsett om de talar om rasism eller om de enbart deltar i olika mediala sammanhang, då 

hat och hot bygger på deras etnicitet. Även Tensta belyser detta i sin artikel: 

 

Tensta: Det är just i reaktioner likt Gudmundsons, och i hatdrevet mot mig som följde, 

som min intention med protesten kommer till sin rätt. Reaktionerna är en del av den 

strukturella rasismen som finns i Sverige idag. 

 

Van Dijk (2000) menar att minoriteter i nyhetsmedier ofta tenderar begränsas då deras 

handlingar eller yttranden ofta leder till reaktioner som negativa mothugg. Vilket visar sig i 

det motstånd som efterföljde Tenstas val att stå upp för strukturell rasism och i det hat 

Pascalidou fick efter sina mediala framträdanden.   

 

Downing och Husband (2005) menar att majoriteter ofta har svårt att känna och tro på att ett 

brett spektrum av minoriteter faktiskt är jämlika och värda samma respekt. Enligt Downing 
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och Husband grundar sig detta bland annat i avsaknaden av tolerans om att minoriteter ska få 

lika mycket utrymme i medierna. De menar alltså att tolerans är en godtycklig makt som 

utövas av majoriteten, som oundvikligen förnekar minoriteters rätt till de resurser de behöver 

och söker (Downing & Husband 2005:197). Att de rasifierade får ta emot en våg av 

kränkningar när de syns i mediala sammanhang kan höra ihop med en avsaknad av tolerans 

hos majoriteten. Det hat som de rasifierade får ta emot kan alltså bottna i både deras etnicitet 

och att de talar om rasism, men även i sakfrågan att de ges medieutrymme. 

 

Genus och etnicitet 

I tre av de kvinnliga rasifierades artiklar i #Hatet blir det tydligt att de får ta emot hat som 

förutom etnicitet även handlar om deras konstruerade kön, som grundar sig i föreställningar 

om deras biologiska kön. De rasistiska påhopp som de rasifierade kvinnorna beskriver 

baseras alltså på hat mot deras etnicitet och det faktum att de är kvinnor:   

 

Pascalidou: I breven redogjorde anonyma avsändare för vad som väntade mig. Det var 

våld och våldtäkter, övergrepp och mord.  

 

Salameh: Några år senare går jag på stan och några killar som går förbi väser att jag ska 

åka hem och knulla Saddam Hussein. Det händer oftast sådär, i förbifarten, i ögonvrån. 

 

De rasistiska kränkningar som de rasifierade kvinnorna får ta emot baseras på både deras 

etnicitet och socialt konstruerade kön. Vilket visar sig i hur Salameh belyser de påhopp som 

hon får ta emot, att åka hem och knulla Saddam Hussein. Det faktum att hon ska åka hem 

innefattar att hon på grund av sin etnicitet hör hemma i ett annat land än Sverige, samt att 

uttrycket knulla Hussein blir en sexuell anspelning. Kvinnor tenderar till skillnad från män att 

kopplas samman till sexualisering, som i detta fall våldtäkt eller knulla. Detta kan 

sammankopplas med det Jarlbro (2006:58f) beskriver, hur en kvinnlig politiker får recension 

för sina snygga ben i medier medan mannen recenseras för sitt politiska framträdande.  

 

Pascalidou belyser att det hat som uppstår i samband med olika händelser i samhället alltid 

tenderar att kopplas samman med hennes etnicitet och det faktum att hon är kvinna:  
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Pascalidou: Först var jag SVARTSKALLEHORA, SPAGGEPARASIT, 

BLATTEFLATA. Sen blev jag JUDEHORA, därefter MUSLIMHORA, därefter 

BABBEHORA [...] Med Greklandskrisen blev jag PARASITERANDE GREKHORA.     

 

De rasifierade kvinnorna får utöver rasism även ta emot hat som bygger på deras sexuella 

läggning. Vilket                                                                       

                                                                                     : 

 

M        F                         ’                 ’      ’            ’             

homofoba och rasistiska i ett.  

 

Pascalidou: Deras våldsamma vokabulär består oftast av sammansatta ord som effektivt 

väver ihop sexism och rasism. Och HBTQ-fobi, islamofobi, antisemitism, antiziganism, 

allofobi, mixofobi, misallodoxi, xenofobi och allt vad hatet heter.  

 

Precis som Hirdman (2003:77) menar tenderar hatet mot rasifierade kvinnor att bygga på 

stereotypa föreställningar, oavsett om det enbart handlar om kvinnohat eller rasism eller om 

det är en kombination av dem båda. Vilket även grundar sig i teorier om intersektionalitet 

som fokuserar på relationen mellan kategorier för att förstå hur olika maktasymmetrier 

möjligen är förbundna (Lykke 2003, 2005).  

 

De rasifierade kvinnorna i #Hatet ingår i två olika maktasymmetrier, dels som kvinnor och 

dels som etnisk minoritet. Båda dessa maktasymmetrier kommer till uttryck i det hat som 

kvinnorna i #Hatet får ta emot, vilket visar på att genus har en stark relation till etnicitet i det 

offentliga samtalet. 

 

5.2 Ledarartiklar 

Den vita makten  

Även majoriteten av ledarartiklarna beskriver att ett av de centrala problem med den 

strukturella rasismen har att göra med den vita maktens roll och agerande. De belyser att den 

vita makten bildar opinion och sprider kunskap och har därmed en betydande roll för rasism i 

samhället. Till skillnad från #Hatet visar det sig hur en av ledarskribenterna använder sin vita 

makt för att förminska rasismen och de utsatta. Jenny Wennberg (Abl. 2015) belyser dock 

vilket ansvar den vita makten har och hur det kan komma att påverka rasismen:  
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Wennberg: Många är långt ifrån så medveten om sina fördomar och sitt bidrag till den 

strukturella rasismen som man skulle önska var fallet 2015. Undermåliga skolor, 

bristande folkbildning, medier som inte tar sitt fulla ansvar, aktiv okunskap, skälen till 

detta är många. Människor är naturligtvis i allra högsta grad rasister genom ett medvetet 

val. Men det finns också människor som uttalar sig rasistiskt på grund av just okunskap. 

 

Wennberg belyser hur rasism många gånger är ett aktivt val, men även hur den vita makten 

bär ett ansvar då rasism bygger på okunskap. Hon belyser bland annat mediernas ansvar och 

menar likt van Dijk (2000:36) att medier har en central makt för vilka värderingar och 

kunskaper som når ut till medborgarna då rasismen är diskursiv. Enligt Wennberg är det 

alltså här det brister då medierna idag inte tar sitt fulla ansvar när det kommer till en objektiv 

rapportering utan ger uttalanden som kan leda till en orättvis bild av verkligheten. Vilket även 

Linnea Swedenmark (AB 2015) belyser:   

 

Swedenmark: De obehagliga exemplen, som ledarsidorna på Dagens Industri och 

Svenska Dagbladet står för, visar vilken politik dessa opinionsbildare försöker bana 

vägen för. Tiggande människor ska inte få synas. Rasism finns inte.
3
 

 

Enligt Downing och Husband (2005:7) kan rasistiska uttryck formuleras med implicita 

språkliga medel. Detta kan liknas med det Swedenmark menar, att svenska tidningar 

förskönar rasism och skapar opinion kring att rasism inte är ett verkligt problem. Downing 

och Husband tillämpar begreppet "discursive de-racialization" för att beskriva hur ett 

rasistiskt budskap medvetet förmedlas till en publik, men döljs i ett språkbruk som explicit 

inte uttrycker rasistiska beskrivningar och utvärderingar (Ibid.).  

 

Fortsättningsvis kritiserar Bawar Ismail (HP 2015) en vit journalist som inte tar sitt fulla 

ansvar då han offentligt ifrågasatte Tenstas agerande och protest mot TV4, när han själv 

vägrade öppna upp för debatt efter sina uttalanden: 

 

Ismail: Men varför kunde inte Adam Tensta bara göra klart sin intervju och ta debatten 

undrade Expressens politiske reporter Niklas Svensson på twitter? Detta kommer alltså 

från en journalist som gjort det till sin uppgift att blocka alla som twittrar tillbaka lite 

                                                
3 I denna studie finns Svd med som analysmaterial, men inte DI. 
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kritik till honom. Ta debatten? Samma morgon som Adam Tensta dök upp i 

Nyhetsmorgon hade han en debattartikel i Aftonbladet (16/7) som förklarade hans 

problem med TV4. Behövs det något mer?  

 

Utifrån ovanstående citat ifrågasätter ledarskribenterna den vita makten och bland annat 

mediers ansvar kring den strukturella rasismen. Vidare visar istället Gudmundson (SvD 2015) 

hur han som vit journalist tar sig rättigheter att beskriva hur den vita makten arbetar för att 

motverka rasism: 

 

Gudmundson: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor finansierar årligen 

också lokala så kallade antidiskrimineringsbyråer – i år 16 stycken –                 

miljoner kronor. 

 

/.../ Sverige är ett av världens mest toleranta länder. I World Value Survey framstår 

Sverige på kartan närmast som en egen ö av jämställdhet, individualism, sekulär 

humanism och tolerans.  

 

Gudmundsons citat exemplifierar det Ndow Norrby beskriver i #Hatet, hur debatten om 

rasism förminskas genom att argumentera och påvisa med statistik och siffror om rasism 

verkligen är ett reellt problem. I Gudmundsons andra citat beskriver han den goda självbild 

av Sverige som präglas av en rad olika nationaliteter, kulturella bakgrunder och etniska 

minoriteter. Hans citat visar på den självbild som Svenska Institutet (2014) talar om, att 

Sverige har en tendens att vilja upprätthålla en självbild som ett demokratiskt land som 

förkastar rasism och dess existens. 

 

Ledarskribenter, såväl med svenskklingande som icke svenskklingande namn, belyser  den 

vita maktens roll i fråga om rasism och opponerar sig mot den vita makten och dess agerande. 

Gudmundsson använder istället sin maktposition och opponerar sig mot samt tystar ner 

rasifierade och deras motståndsförsök mot rasism. 

 

Den svenska strukturen 

Tre av ledarskribenterna belyser vikten av den svenska strukturen för den strukturella 

rasismen. De beskriver rasistiska strukturer i dagens svenska samhälle som de menar 

http://www.mucf.se/sites/default/files/Vi_har_fatt_bidrag/adv-2015.pdf
http://www.mucf.se/sites/default/files/Vi_har_fatt_bidrag/adv-2015.pdf
http://www.worldvaluessurvey.org/
http://www.worldvaluessurvey.org/
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rättfärdigar samt reproducerar rasismen. Det handlar om såväl implicita som explicita uttryck 

och incidenter som är återkommande i vardagen: 

 

Haglund: Vi har fått ett samhällsklimat där vi blir kränkta (i vår fantasi) för att folk 

reagerar på riktiga kränkningar. Vi skriver (absurda) ilskna svar på att någon reagerar 

med rättmätig ilska på det de utsätts för. Vi är så vana vid vår självbild av goda 

Sverige att vi blir sårade när någon pekar på de delar där vi brister.  

 

Ellen Haglund (ETC Örebro 2015) belyser en svensk struktur och menar att den hör ihop med 

den svenska självbild som Svenska Institutet (2014) påvisar. Haglund påstår att Sverige så 

gärna vill framstå som ett demokratiskt land att vita svenskar blir kränkta när rasifierade 

uttalar sig om det faktiska hat de får leva med. Det handlar om en svensk struktur som på 

flera sätt förminskar rasismens existens. Vidare kan även Liss Jonasson (LT 2015) citat 

påvisa upprätthållandet av Sveriges goda självbild genom att kritisera att mediernas makt då 

de väljer att lyfta vissa händelser men utesluter andra:    

 

Jonasson: Man diskuterar om det var rätt eller fel av Adam Tensta att påtala strukturell 

rasism, men när personer med nazistkopplingar hittas med 550 kilo dynamit är det 

obehagligt tyst. 

 

Hylland Eriksen (1993:13) hävdar att ras har en sociologisk betydelse, snarare än en 

biologisk. Han menar att människor har en föreställning om att raser existerar. Detta beskrivs 

i ledarartiklarna ovan då de visar på att föreställningar om ras tar överhand och bidrar till 

rasism genom att medierna värderar och väljer att belysa vissa händelser och tystar ner andra. 

Detta bidrar till en svensk struktur där den vita majoriteten på så sätt får en skev självbild av 

Sverige. 

 

Downing och Husband (2005) och van Dijk (2000) menar att socialt konstruerade 

kategoriseringar riskerar att producera och reproducera en institutionell rasism, där mediers 

beskrivningsmakt utgör en särskilt viktig arena för vilka föreställningar som blir de 

dominerande i samhället. Vardagsrasismen upprätthålls både av verbala och icke-verbala 

handlingar av den vita medborgaren och genom mediediskursen. Vidare beskriver Wennberg 

hur rasism kan ta sig till uttryck i vardagen:  
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Wennberg: Så sent som förra lördagen blev jag ofrivillig åhörare till en konversation 

där en ung person totalt oreflekterat använde n-ordet för att benämna ett kortspel. En 

mycket god illustration över den strukturella rasism Adam Tensta protesterade mot i 

TV4. 

 

Fortsättningsvis visar Wenneberg på en del av den svenska strukturen som inte tolererar 

rasism. Detta genom att beskriva en person som uppfattades rolig fram tills att folk fått reda 

på hennes tidigare rasistiska uttalanden:  

 

Wennberg: Den skojiga lantisen med bred dialekt och mun som en latrin som var 

inbjuden i egenskap av just skojig lantis, var bara skojig tills människor upptäckte att 

hon uttalat sig rasistiskt.  

 

Ledarskribenterna belyser en svensk struktur som blundar för och rättfärdigar rasism. En av 

ledarskribenterna väljer dock att belysa en del av denna struktur som visar på att det finns 

medborgare som faktiskt inte tolererar rasism. Denna struktur upprätthålls alltså av både 

implicita och explicita uttalanden och handlingar av både medierna och medborgarna som 

påverkar den svenska självbilden som förnekar rasism.  

 

Vi och Dom 

Ett Vi och Dom utmärker sig i två ledarartiklar. Haglund uttrycker ett Vi och Dom där hon 

ställer de rasifierade och de som vill bekämpa rasism under ett och samma Vi-perspektiv. 

Gudmundsson belyser ett motsatt perspektiv, där han sätter alla som menar att rasismen är ett 

verkligt problem i Sverige som ett Dom.  

 

Likt de rasifierade i #Hatet belyser Haglund vikten av att det enbart är de som faktiskt är 

utsatta för rasism som får känna sig kränkta och uttala sig:  

 

Haglund: [...] jag är vit – både när det gäller hudfärg, kulturellt och hur jag uppfattas av 

andra. Vit rakt igenom. Jag utsätts inte för någon som helst rasifiering och kan bara 

genom andras berättelser ana vilken omfattning den strukturella rasismen har [...] Det 

enda jag vet är att om jag kallas för rasist så har jag en skyldighet att rannsaka mig själv 

till fullo [...] Att det inte är min röst som ska höras i diskussionen, och framför allt inte 

om den hörs för att säga att det inte alls är så farligt som folk påstår. 
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De röster som får komma till tals eller hur något talas om menar Berglez (2010:275) kan bli 

centralt att ta hänsyn till vid analys av texter, eftersom medierna bidrar till olika 

verklighetsuppfattningar. När Haglund får komma till tals i sin ledarartikel väljer hon att 

ställa sig på de rasifierades Vi-sida. Hon talar om att man som vit inte har rätten att uttala sig 

om rasism och att om man som vit blir anklagad för rasism måste man rannsaka sig själv till 

fullo:  

 

Haglund: Däremot kan jag säga till dem som kanske har gått vilse och tror att reaktioner 

på rasism ska ses som en personlig förolämpning mot dem: ni har fel. Kallas du för 

rasist utan att du tycker att de har rätt, dubbelkolla. Trippelkolla. Är du säker på att du 

[...] faktiskt inte uttryckt dig/agerat rasistiskt? Bra. Släpp det. Du är inte kränkt. Du är 

inte utsatt. 

 

För att komma närmare förståelse för röster eller hur något talas om kan det vara nödvändigt 

att definiera kommunikationssituationen, vad det talas om, vem avsändaren är och till vem 

texten riktar sig (Ledin & Moberg 2010:162). Följande citat svarar på Tenstas protest mot 

TV4 och den strukturella rasismen. Gudmundson använder sin röst för att förminska 

rasismens existens. Han menar att det är farligt att påstå att rasismen existerar då det kan få 

motsatt effekt hos de unga rasifierade:  

 

Gudmundson: Fitnessmänniskan har bett om ursäkt, TV4 har kommenterat det hela med 

                                         ”                                           ”  

Saken är utagerad, för alla utom dem som anser att Sverige är genomsyrat av rasism. 

 

/.../ Det är beklagligt, för föreställningen om strukturell rasism är farlig, och förstärker 

utanförskapet. Unga i förorten kan få för sig att det inte är lönt att anstränga sig. 

 

Två olika röster inom samma genre beskriver alltså ett Vi och Dom när de kommer till tals 

om rasism. Däremot har de motsatta syn på vilka som är Vi och vilka som är Dom.  

 

Yttrandefrihetens paradox 

Även i ledarartiklarna belyser Hanne Kjöller (DN 2015) och Evelyn Schreiber (NA 2015) 

yttrandefrihetens motsägelse, när olika uttalanden bemöts med personangrepp istället för 

diskussion och sakfrågan på så sätt försvinner. Ledarskribenterna uttrycker en frustration 
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kring att människors olika försök till motstånd ofta bemöts med ännu mer hat och hot. En 

skribent uttrycker även en annan sida av motsägelsen där de rasifierade och människor som 

står upp mot rasism inte är konsekventa i hur de brukar yttrandefriheten. 

 

Schreiber menar att istället för att bemöta olika argument med diskussion om sakfrågan 

tenderar den istället att försvinna i personangrepp och hatiska uttryck:  

 

Schreiber: En SD-politiker som uttalar sig i en politisk fråga möts av en arg massa som 

        ”F SC ST!” [   ]                                   S                           

kritiserar politikerns karaktär, bakgrund och färg på slipsen, är att vi förminskar, inte 

bara debatten, utan också oss själva.  

 

/   / ”M                                                     ?”                              

”Ä                       – att skapa       ?” J                                   

sakfrågan.  

 

Enligt Schreiber beskrivs en problematik när politiker lyfter känsliga ämnen som då möts av 

hat och hot. Detta kan liknas med det som de rasifierade i #Hatet beskriver, att de får ta emot 

hat så fort de deltar i mediala sammanhang. Oavsett vem det är som talar och vad de talar om 

är människor som inte håller med snabba på att bemöta argumenten med mothugg i form av 

personangrepp. 

 

Kjöller uttrycker en annan sida av motsägelsen där hon menar att de rasifierade och 

människor som står upp mot rasism drar nytta av yttrandefriheten. Hon menar att de gärna tar 

del av yttrandefriheten för att få ut sina åsikter men de vägrar stanna kvar länge nog i 

debatten för att höra gensvaren: 

 

 

Kjöller: Yttrandefriheten är inte bara en gåva – den kräver någonting tillbaka. Som att 

vi står ut med att andra använder den på ett sätt som vi själva inte gillar. 

 

/.../ När Adam Tensta reste sig från tv-soffan demonstrerade han inte bara sin egen 

dubbelmoral utan också sin skeva syn på rättigheter kontra skyldigheter. 
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Kjöller uttrycker allstå här att det finns en skenhelighet hos dem som står motståndare till 

rasism. Att yttrandefriheten bara gäller dem och de ser inte ansvaret att lyssna eller bemöta 

den andra sidan. Yttrandefrihetens paradox handlar utifrån båda ledarskribenterna, fast på 

olika sätt, att det inte finns tålamod eller tolerans kring offentliga uttalanden oavsett om man 

talar om rasism som rasifierad eller vit politiker.   

 

Genus och etnicitet 

I diskussioner om rasism väljer tre av ledarskribenterna att lyfta in aspekter av genus. De 

likställer bland annat rasistiska påhopp med sexistiska uttryck:  

 

Kjöller: N-ordet är vedervärdigt. Användningen av det så gott som alltid illasinnad. 

Men samma sak gäller uttryck som hora, fitta och bögjävel. 

 

Att Kjöller i sin diskussion om rasism väljer att lyfta fram sexism kan liknas med det som 

Roosvall och Widestedt (2015) och Lykke                                                  

isolerat utan i relation med andra maktasymmetrier. Kjöller likställer ett rasistisk ord som 

"neger" med sexistiska uttryck som "hora". Detta kan även ta udden av en maktasymmetri, att 

hon reducerar rasism genom att flytta fokus till andra förtryck. Vidare belyser Wennberg när 

responsen mot Andersson Bodins rasistiska uttalanden kom att handla om sexistiska påhopp:  

 

Wennberg: På hennes Facebooksida syns tyvärr tydligt att de som anser sig själva vara 

goda och högre stående människor, inte alltid är bättre människor än att de tycker 

lämplig respons på rasistiska uttalanden är tillmälen som "hora". 

 

Schreiber: Det är enligt den här logiken som artisten Zara Larsson blir kallad hora när 

hon påtalar sexism och Adam Tensta fråntas rätten att prata om rasism, eftersom han 

själv använde n-ordet i en låt för åtta år sedan. 

 

Roosvall och Widestedt (2015) menar att maktasymmetrier och hur de samspelar är ett 

komplext system av skapta föreställningar, vilket kan liknas med den logik som Schreiber 

belyser. En logik som bygger på ett komplext samspel mellan maktasymmetrier, som genus 

samt etnicitet, och att dessa har en sociologisk betydelse. Exempelvis att Zara Larsson blir 

kallad "hora" på grund av sitt konstruerade kön eller när en person på grund av sin etnicitet 

blir kallad "neger".  
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5.3 Skillnader och likheter 

De framträdande likheterna mellan #Hatet och ledarartiklarna visar sig under temana Den vita 

makten och Den svenska strukturen. Gudmundsson och Kjöller använder sin vita makt då de 

är kritiska mot de rasifierade. Majoriteten av ledarskribenterna och de rasifierade belyser 

istället den vita maktens centrala roll när de talar om rasism. De menar att medierna och vita 

opinionsbildare är två maktaktörer som inte tar sitt ansvar i kampen mot rasism. Vi tror att 

detta kan bero på den svenska struktur som de båda rösterna talar om. En struktur som 

prioriterar den vita majoriteten och underminerar etniska minoriteter.  

 

I temat Yttrandefrihetens paradox talar båda rösterna om att det saknas en tolerans hos 

medborgaren kring att tycka olika. För de rasifierade i #Hatet handlar det om att lyfta det 

faktum att när de deltar i mediala sammanhang får de ta emot hat på grund av deras etnicitet. 

När ledarskribenterna kommer till tals lyfts det faktum att det drabbar alla som uttalar sig 

offentligt, oavsett om man har etnisk bakgrund eller om man är en vit politiker. 

 

I temat Vi och Dom uppstår likheter då majoriteten av ledarskribenterna väljer att lyfta 

samma Vi-perspektiv som de rasifierade i #Hatet, där Vi inkluderar de rasifierade och Dom 

är den vita majoriteten och de som menar att rasismen inte existerar. Däremot uppstår en 

skillnad när Gudmundson ser ett motsatt Vi och Dom där Vi blir dem som menar att rasismen 

inte existerar och Dom blir de människor som menar att rasismen är ett verkligt problem. 

 

När ledarskribenterna och de rasifierade i #Hatet får komma till tals om rasism väljer de att 

tala om genus och dess relation till etnicitet. Kjöller ställer kön emot etnicitet medan 

Schreiber och Wennberg väljer att likställa rasism i förhållande till sexism. De kvinnliga 

rasifierade i #Hatet ger istället konkreta exempel på hot som grundar sig i både rasism och 

sexism. Båda grupper av röster visar alltså på att genus samspelar med etnicitet. 

 

De mönster som vi kan identifiera utifrån en kvantifiering av vilka teman som förekommer 

mest är att både de rasifierade i #Hatet och ledarskribenterna prioriterar att belysa Den vita 

makten och Den svenska strukturen när de kommer till tals om rasism. Till skillnad från 

ledarskribenterna väljer de rasifierade i #Hatet att mer frekvent belysa Vi och Dom. När de 

rasifierade kommer till tals väljer de att betona segregationen mellan den vita majoriteten och 

dem själva, de rasifierade. En av de främsta skillnaderna är att undertemat Solidaritet enbart 
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återfinns i #Hatet. När de rasifierade väl kommer till tals om rasism väljer de alltså att belysa 

en gemenskap och påminna varandra hur viktiga deras röster är i kampen mot rasism.  

 

6. Slutdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur olika röster talar om rasism i artiklar som har 

anknytning till Tenstas protest mot TV4. Intresset var att ta reda på vilka likheter och 

skillnader som finns mellan rösterna samt belysa maktrelationer - främst etnicitet och 

sekundärt genus - och diskutera dessa i relation till rasism. Utifrån olika typer av röster 

jämfördes alltså rasifierades berättelser från #Hatet med hur tio ledarartiklar diskuterar rasism 

i svenska artiklar.  

 

När samtliga röster talar om rasism har vi konstaterat att de väljer att problematisera den vita 

makten och den svenska strukturen. Båda grupper av röster lyfter dessa aspekter då de menar 

att de är centrala i reproduktionen av rasism och i förminskningen av de rasifierades 

upplevelser. Majoriteten av både de rasifierade samt ledarskribenterna problematiserar den 

självbild som Svenska Institutet (2014) talar om, att Sverige har en tendens att vilja 

upprätthålla en självbild som ett demokratiskt land som förkastar rasism och dess existens. 

Gudmundson och Kjöller väljer dock att motarbeta och kritisera den upplevda rasismen och 

de rasifierade, vilket kan kopplas till viljan att upprätthålla en självbild som förminskar 

rasism. 

 

Vår reflektion kring att rösterna belyser problematiken med den vita makten och framför allt 

medierna kan ha att göra med det som Rättviseförmedlingen (2015) framhäver,  

att när medierna inte tar sitt fulla objektiva ansvar och låter alla komma till tals skapas en 

skev bild av verkligheten. Denna problematik som de båda rösterna belyser kan liknas med 

det Schmauch (2006:193f) menar, att det krävs en förändring av de maktrelationer som 

genomsyrar det svenska samhället och att vardagsrasismen behöver tas på allvar inom det 

offentliga samtalet. Majoriteten av ledarartiklarna går emot den bild som 

Rättviseförmedlingen (2015) lyfter då de tar en del av det ansvar som Schmauch (2006) 

menar, de påtalar att rasismen behöver tas på allvar inom det offentliga samtalet.  

 

En annan problematik som lyfts med den vita makten är att rasismen förnekas i medierna. Vi 

ser att när de rasifierade i #Hatet får komma till tals om rasism väljer de att belysa att 

verkligheten faktiskt ser annorlunda ut för de rasifierade, att rasismen existerar. Det är även 
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intressant att majoriteten av ledarskribenterna, som är en del av den vita makten, väljer att 

främja samma ståndpunkt när de talar om rasism. Samtidigt som det är intressant att några 

väljer att inte göra det.  

 

Den främsta skillnaden mellan de olika rösterna är att när de rasifierade kommer till tals om 

rasism läggs en tyngdpunkt på solidaritet de rasifierade emellan. Vi tolkar detta i relation till 

det Schmauch (2006) menar, att det är de människor som betraktas som normen i samhället 

som upprätthåller den strukturella ojämlikheten. De rasifierade tillhör inte normen, utan en 

utsatt minoritet vilket vi tror kan påverka varför de lägger vikt vid att påminna varandra om 

att de blir starka när de gemensamt står upp mot rasism. 

 

Etnicitet förstås i samtliga artiklar som något annorlunda som leder till segregation och ett 

utanförskap. Vi ser att de rasifierade belyser sig själva som en avvikande grupp genom deras 

egna berättelser om upplevd rasism. I ledarartiklarna blir etnicitet begripligt genom att de 

påvisar skillnader mellan människor och menar att grupper som avviker från normen på 

grund av deras etnicitet blir diskriminerade. 

 

Vi ser att båda grupper av röster talar om etnicitet som något verkligt genom att bland annat 

tala om grupprelationen mellan den vita majoriteten och de rasifierade. Hylland Eriksen 

(1993) menar att etnicitet handlar om relationer mellan olika grupper i kontakt med varandra, 

vilket visar sig då samtliga röster belyser hur relationen mellan de rasifierade och den vita 

majoriteten ser ut i ett Vi och Dom. När artiklarna talar om människor i olika grupper 

upprätthålls alltså föreställningen av att etnicitet existerar men majoriteten av rösterna belyser 

däremot problematiken kring denna segregation som påverkar och upprätthåller den 

strukturella rasismen. Det är således nödvändigt att tala om människor i olika grupper och 

påtala skillnader för att belysa rasism i det offentliga samtalet. 

 

När båda grupper av röster talar om rasism väljer de även att belysa genus. Ledarskribenterna 

likställer exempelvis rasistiska uttryck med sexistiska uttryck och menar att det är två 

maktasymmetrier som samspelar med varandra. När de rasifierade kvinnorna får ta emot hat 

är det oundvikligt att det enbart handlar om deras etnicitet, hatet grundas även i det faktum att 

de är kvinnor. De rasifierade kvinnornas beskrivningar av rasism visar att förtryck som 

grundar sig i etnicitet inte uppträder isolerat utan sker i relation till genus.  
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Sagström (2014) hävdar att det hat som kvinnorna utsätts för främst fokuserar på dem som 

objekt och har inte något samband med deras arbete, kvinnor som på något sätt inte 

överensstämmer med normen som att de är tjocka, homosexuella och säger vad de tycker är 

de som drabbas värst. Vi kan även se detta i våra resultat då det hat som de rasifierade 

kvinnorna i #Hatet får ta emot fokuserar på dem som objekt, de får alltså inte enbart höra 

rasistiska uttryck som "neger" utan även sexistiska uttryck som "hora".  

 

Likt Hirdman (2003) menar vi att det hat som de rasifierade kvinnorna får ta emot 

reproducerar stereotypa könsbilder. Vidare menar vi att hatet även reproducerar stereotypa 

rasbilder och upprätthåller därmed konstruerade föreställningar om både kön och etnicitet. 

 

I denna studie har det visat sig att den vita makten har en central roll i frågan om rasism. Det 

visar sig även att artiklarna främst ifrågasätter medierna och deras ansvar kring en objektiv 

medierapportering. En aspekt som vi har fått ta hänsyn till genom hela studien är att vi inte 

har kunnat dra några generella slutsatser. För framtida forskning skulle vi därför tycka att det 

vore intressant att analysera ett större urval artiklar för att kunna dra slutsatser om hur 

svenska tidningar talar om rasism. Det skulle även vara intressant att se hur nyhetsartiklar i de 

tio tidningar som vi undersökt ledarartiklar från förhåller sig till rasism, om de förhåller sig 

på samma sätt som ledarartiklarna anser att människor ska förhålla sig. 
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8. Bilaga. Empiriskt material 

Artiklarna redovisas enligt tidning, publikationsdatum, rubrik och artikelförfattare. 

 

#Hatet 

N              8 6 ”                                        TV4         intention kommer 

             ”       T       

N              8 6 ”F                                                                    

                        ”            P           

N              8 6 ”                                                            ”  

Fanna Ndow Norrby. 

N              8 6 ”J                           B               B           – han hatade 

                                      ”  M     M          

Nöjesgu        8 6 ”                                                   ”    w   

Mohtadi. 

N              8 6 ”                                                                 ”  

Barakat Ghebrehawariat. 

N              8 6 ”J                                  B  w                             ”  

Sannah Salameh. 

 

Ledarartiklar 

Aftonbladet 150718 Högern förstör Sverigebilden. Linnea Swedenmark. 

Arbetarbladet 150718 Adam Tensta folkbildade genom att resa sig upp och gå. Jenny 

Wennberg. 

Dagens Nyheter 150725 Yttrandefrihet à la carte. Hanne Kjöller. 

ETC Örebro 150801 Det är inte min röst som ska höras. Ellen Haglund. 

Expressen 150718 Antirasism kan inte ersätta riktig politik. Ann-Charlotte Marteus. 

Hallandsposten 150717 Stå upp mot rasismen, TV4. Bawar Ismail. 

Länstidningen Östersund 150728 När ska vi reagera på nazisthotet? Liss Jonasson. 

Nerikes Allehanda 150727 Hur mycket hat tål debatten? Evelyn Schreiber. 

Svenska Dagbladet 150716 Låt Adam Tensta gå. Per Gudmundson. 

Östersunds-Posten 150716 Adam Tensta blottade strupen på "antirasistiska" tv4. Karin 

Jonsson. 


