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Inledning
Det finns flera skäl för sociologer att studera nyhetsjournalistik. Ett skäl är att ny
hetsutbudet, speciellt i public service televisionen, av många människor uppfattas 
som viktigt för deras orientering i samhället och i det politiska livet. Den svenska 
televisionens nyhetsutbud når dagligen en stor publik och har samtidigt hög trovär
dighet hos publiken (Elliot 1991). Genom att studera nyhetsprogrammens innehåll 
och budskapsförmedling kan forskare inte bara skapa sig en god orientering om 
vilka uppfattningar om världen som medierna förmedlar utan också vad stora delar 
av publiken övertar.1

I denna artikel skall jag presentera en undersökning av hur televisionens nyhets
utbud, i början av 1990-talet, skapade kollektiva föreställningar om rasism och 
antirasism och gav legitimitet åt vissa förståelser av dessa fenomen.2 Syftet med ar
tikeln är att presentera dels teoretiska perspektiv och tidigare forskning av relevans 
för denna frågeställning, dels vissa resultat från min egen empiriska forskning. Syf
tet med artikeln är också att indirekt framhålla medieforskningens centrala roll 
inom sociologin. Medieforskning har sedan 80-talet kommit att domineras av hu
manistisk forskning, inom det som kallats ”the linguistic turn” (se t ex Jensen
1991). Det har samtidigt medfört att forskningsfrågor om ideologi och maktutöv
ning i massmedier kommit i skymundan.

BIRGITTA LÖWANDER är filosofie doktor och lektor i sociologi vid Umeå universitet, med forskning och 
undervisning inom området etniska relationer. Hon har tidigare arbetat inom Sveriges radio-koncernen 
och syssla t med publik- och programforskning med speciell inriktning på språkliga minoriteters 
informationssituation och programbehov.
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Den undersökning jag företagit av nyhetsrapportering i början av 1990-talet be
står av sju olika delstudier, varav jag i det följande refererar till undersökningens 
två huvudstudier. I en av dessa studier analyserades samtliga nyhetsinslag med ett 
innehåll som anknöt till rasism och antirasism i Sveriges Televisions båda nyhets
program under en sammanhängande åttamånaders period, från augusti 1991 till 
och med mars 1992, sammanlagt 260 nyhetsinslag. I den andra studien analysera
des samtliga televisionens nyhetsinslag under en speciell dag, den 30 november, un
der sammanlagt åtta år, från året 1987 till och med 1994.3

Det jag hade föresatt mig att undersöka krävde kunskaper om de komplexa 
fenomenen rasism och antirasism. Det krävde vidare kunskaper om vad nyhets
journalistik är och hur journalistik arbetar. Undersökningens forskningsteoretiska 
perspektiv hämtade stöd såväl i senare ideologikritiska som maktdiskursiva forsk
ningsansatser och vägleddes av en konstruktivistisk syn på nyhetstelevisionen. Frå
gor om hur nyheter skapar betydelser sammanfördes med frågor om samhällets 
ojämlika maktförhållanden, med forskningsintresset inriktat mot hur nyhetsmedier 
påverkar och är påverkade av maktrelationer i det sociala systemet.

Uppgiften inbegrep bland annat att tolka eller avkoda något som redan var för
tolkat eller kodat av nyhetsredaktörer. Det placerade undersökningen metodolo- 
giskt inom en hermeneutisk forskningstradition. Undersökningen av nyhetspro
grammens innehåll koncentrerades till språkliga utsagor. De frågor som undersök
ningen skulle söka besvara var vad nyhetsberättelserna innehöll och vilken hand- 
lingslogik de förmedlade, vilka manifesta budskap nyhetsberättarna tillhandahöll 
och vilka budskap som var underförstådda eller frånvarande, liksom vilka argu
ment och tolkningar som framfördes. Slutligen ville jag diskutera vilka konsekven
ser dessa redaktionella val och bortval, bedömningar och värderingar kunde tänkas 
få för samhällets etniska relationer.

Bakgrunden till mitt intresse var att samhällets etniska relationer hade hårdnat se
dan slutet av 1980-talet och att antalet attentat mot enskilda invandrarfamiljer och 
mot flyktingförläggningar hade ökat markant runt om i Sverige under början av 
1990-talet. Paradoxalt nog hade en parlamentarisk utredning vid den tidpunkten 
konstaterat att rasism var ett marginellt fenomen (SOU 1989:13 och 14). Början av 
1990-talet var samtidigt en tid med tilltagande restriktivitet på det flyktingpolitiska 
området med en skärpt tillämpning av Utlänningslagen. Den flyktingpolitiska de
batten om generositet och solidaritet hade avstannat och i den politiska debatten 
kunde ett samförstånd om en ”realistisk” flyktingpolitik skönjas (jmf Duffield 
1984). Det förekom emellertid inte någon politisk debatt om ett eventuellt sam
band mellan en restriktiv flyktingpolitik och det öppna främlingshatet.

I det följande presenteras inledningsvis det teoretiska forskningsfältet rasism res-
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pektive antirasism, följt av ett kritiskt forskningsperspektiv på nyheter och tidigare 
forskning om rasism i nyhetsutbudet. Därefter redovisas en del resultat från min 
nyhetsforskning. Uppsatsen avslutas med några slutsatser jag kommit fram till.

Rasism som diskursiv och social praktik
I den samhällsvetenskapliga forskningen har rasism varit föremål för betydande 
teoretiserande. Rasism uppfattas varken som ett singulärt fenomen eller som något 
oföränderligt. Man bör istället tala om rasismer som uppträder samtidigt i skiftan
de former vid olika historiska tidpunkter. Balibar (1991) har uttryckt rasism som 
ett spektrum av situationer, ett stadium i utvecklingen av latenta möjligheter. Ra
sism är med andra ord beständig men dess riktning föränderlig.

Det finns en utbredd uppfattning om att rasism i dagens Europa röjer något om 
den smärtsamma förändring som pågår i de postindustriella samhällena. Det vi nu 
bevittnar, menar Miles (1994), är en intensifiering av nationalistiska och kulturella 
former av rasism till följd av nationalstatens kris under en pågående globaliserings- 
process. Ekonomisk utlokalisering till följd av omstrukturering av nationell kapita
lism kan, enligt Pred (1995), leda till djupgående missnöje och känslor av osäker
het, som i sin tur riktas mot politiker och mot invandrare. En annan bidragande 
faktor till rasismens spridning i dag är det utrymme som lämnats genom moderni- 
tetskrisens nedbrytning, det vill säga frånvaro av eller en omkastning i de traditio
nella sociala rörelserna, hävdar Wieviorka (1995). På liknande sätt menar Hobs- 
bawn (1993) att den relativt snabba tillväxten av xenofobiska partier runt om i Eu
ropa inte enbart kan förklaras av tilltagande massarbetslöshet utan av att den 
ogripbara gemensamma livsstilen uppfattas vara hotad utifrån.

I den senare forskningen hävdas relativt unisont att rasism i dagens västerländska 
samhällen inte enbart eller i första hand grundas på biologisk exkludering utan på 
kulturell. Rasismens objekt är inte längre den individuella människan utan ett folks 
sätt att leva, ofta refererat till som ”kultur” (se tex Fanon 1969, Barker 1981). 
Amin (1989) har konstaterat att i dagens kulturella rasism har den rasistiska kate
gorin ”vit” ersatts av den kulturella kategorin ”Europa”. Vi har inte längre en 
överlägsen vit ras utan en överlägsen västerländsk kultur. På liknande sätt har Stu- 
art Hall (1992) karaktäriserat detta som en motsättning mellan ”West” och ”the Rest”.

Sedan 1980-talet förordas allt oftare en bredare och mer sammansatt syn på ra
sism med betoning på handlingar mot invandrare och flyktingar som är rasistiska i 
sina konsekvenser. I den diskurs- och maktanalytiskt inriktade samhällsforskningen 
betonas att rasistisk ideologi inte enbart är konstruerad kunskap och synonymt 
med diskurs i allmänhet. Rasistisk ideologi inbegriper maktrelationer. Den etablerar
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varaktiga förtryckande maktrelationer. Rasistisk ideologi och rasistiska diskurser är 
en utestängande praxis och kan spåras i olika sätt att göra dagens samhällskris be
griplig, inte minst när sociala orättvisor bortförklaras i termer av kulturell olikhet. 
Enligt Hall uppstår rasistiska ideologier alltid i sammanhang där produktion av be
tydelser är förbundna med makt, så att dessa tjänar till att utestänga vissa grupper 
från kulturella och symboliska resurser.

Rasistisk diskurs är med detta synsätt en diskurs som har effekten att kategorisera 
och diskriminera invandrarkulturer och som resulterar i ett rättfärdigande, upprätt
hållande och legitimerande av makt och dominering gentemot dessa (jmf Wetherell 
&  Potter 1992). van Dijk (1993) har iakttagit att rasism i vardagskonversation är 
implicit, subtil och symbolisk bland annat genom etnocentrism, där sociokulturella 
skillnader mellan etniska grupper erkänns, samtidigt som den västerländska kultu
rens dominans förnekas. Rasism behöver således inte vila på en process av 
rasialisering utan kan t ex uttryckas genom ett förringande av etniska grupper eller 
genom förnekande av maktutövning.4 Rasism som diskursiv maktutövning inklu
derar fördomar mot invandrare, dokument och uttalanden som kan förstärka 
rasismens diskurs i opinionsbildningen (jmf Jonsson 1993). Det innebär att allt från 
organiserat rasistiskt våld till mer subtila uttryck för strukturellt våld i form av be
skyllningar, marginaliseringar, osynliggöranden eller omyndigförklaranden av in
vandrare, kan betraktas som former av rasism.

Tre perspektiv på antirasism
Inom den akademiska forskningen har intresset för antirasism varit betydligt mer 
begränsat än intresset för rasism, vilket bidrar till att antirasism ännu är oklart som 
begrepp och som social företeelse. I den svenska och internationella forskningslitte- 
raturen återfinns tre skilda perspektiv på antirasism. För det första har antirasism 
teoretiserats som en del av den mångkulturalistiska invandrarpolitiken och för det 
andra som intresseorganisationer mot rasism. Det tredje forskningsperspektivet 
innebär att antirasism betraktas som en ny social rörelse.

Den svenska invandrarpolitiken kan anses ha införlivat och institutionaliserat en 
antirasistisk ideologi, som en del av den svenska samförståndspolitiken och den of
fentliga moralen, menar Schierup (1991). Det breda ideologiska och politiska sam
förståndet om invandrarpolitikens mångkulturalistiska och etniska jämställdhets- 
mål har, enligt Schierup, mer eller mindre skyddat invandrare från öppna utbrott 
av folklig rasism. Antirasism betraktas då som ett värderingssystem eller en ideo
logi för humanism och universalistiska värden och därmed som motsatsen till ra
sism och nationalism. Även internationellt har antirasism och mångkulturalistisk
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politik ansetts vara nära förbundna, vilket bland annat kommit till uttryck i anti- 
rasistiska strategier i utbildningssammanhang (se Twitchin 1988, Braham et al
1992).

I Australien anses den officiella statliga mångkulturalismen inkludera antirasism 
(Castles 1996), samtidigt som forskare påvisat stora skillnader mellan antirasistisk 
retorik och praktik (Vasta &  Castles 1996). Problemet med mångkulturalistisk po
litik är att antirasism har blivit liktydigt med kulturell ojämlikhet istället för social, 
ekonomisk och politisk ojämlikhet (Wetherell &  Potter 1992). Flera forskare me
nar idag att mångkulturalism som social kategori har mer att göra med makt, jäm
likhet och dominans än med erkännande och hyllande av kulturella skillnader (se 
tex Molina &  Tesfahuney 1996). Liknande argument har framförts av brittiska 
forskare när de kritiserat den officiella mångkulturalistiska politiken (Gilroy 1992). 
I den amerikanska forskningen har mångkulturalism givits många och motsägelse
fulla betydelser (Gordon & Newfield 1996). Sambandet mellan rasism och mång
kulturalism har inte problematiserats utan intresset har fokuserats på den kulturella 
mångfalden för att utveckla politisk demokrati. I detta sammanhang har Taylors 
argumentering om att mångkulturlism måste bygga på politiska principer om jäm
lik respekt haft betydande inflytande (Taylor 1994).

Forskning om antirasism som organisationer mot rasism är ännu relativt begrän
sad. I den internationella litteraturen har forskare bekymrat sig över den antirasi- 
stiska rörelsens bristande förmåga att analysera rasism och att förändra sina strate
gier i takt med att rasisterna gör det. Antirasistiska demonstranters oförmåga att se 
rasism som en integrerad del av modernitetskrisen har, menar forskare, lett anti- 
rasister till att okritiskt ansluta sig till liberala uppfattningar om rasism som något 
som kan bekämpas med lagar, utbildning och psykologiska strategier utan att det 
sociala och politiska systemet förändras (se tex Gilroy 1992, Castles 1996).

Den antirasistiska rörelsens kris har även problematiserats som ett uttryck för den 
politiska vänsterns kris och fragmentering till följd av att staten försvagats och till
tron till upplysningsideal om framgång gått förlorad. Det gäller att återskapa vän
stern och samla den till en ny föreställningsvärld, som förenar det bästa i den libe
rala traditionen med socialistiska målsättningar, menar Mouffe (1994). Det är dags 
att erkänna behovet av ett nytt samspel mellan det universella (alla kulturers lika 
värde) och det partikulära (frågor om kulturell olikhet och identitet). Det är dock 
tveksamt om man kan tala om en antirasistisk rörelse och förvänta gemensamma 
och kraftfulla strategier.

I Sverige har Peterson (1995,1997) visat att den antirasistiska rörelsen inrymmer 
ett brett spektrum av politiska schatteringar. Antirasistiska demonstrationer inrym
mer personer med vitt skilda politiska, religiösa och ideologiska värderingar och
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med helt skilda uppfattningar om hur man ska komma tillrätta med rasism. Ung
domar har gått samman på bred front. I den amerikanska debatten har detta fått 
beteckningen tillfälliga ”regnbågskoalitioner”. Resultatet blir dock ett-minsta-ge- 
mensamma-nämnar-upprop, dvs ett relativt vagt upprop mot rasism utan konkreta 
politiska lösningar.

Melucci har teoretiserat hur de nya sociala rörelserna, till vilka den antirasistiska 
kan räknas, skiljer sig från de gamla massrörelserna, som t ex arbetarrörelsen. Ett 
kännetecken är att de nya rörelserna varken mobiliserar människor kring homo
gena klassintressen eller i aktioner mot en central samhällelig aktör som t ex 
industrikapitalismen (Melucci 1991). Till sin karaktär är de nya rörelserna tempo
rärt sammansatta. De upplöses och ombildas kontinuerligt för olika korta aktioner.

Ett ideologikritiskt perspektiv på nyhetsmedier
Nyhetsvärderingar och nyhetsurval har sagts vara de mest oklara betydelsestruk
turerna i det moderna samhället (Hall 1970/81). Alla nyhetsjournalister förväntas 
besitta dem, men bara ett fåtal kan eller är villiga att definiera innebörden. Journa
lister talar om nyheter som om händelserna valde sig själva trots att nyhetsverk- 
samheten styrs av det Hall (1973/81) kallat en common-sense-förståelse av vad 
som konstituerar nyheter. Uppfattningen om att journalister och nyhetsmedier 
skulle kunna vara observatörer, frikopplade från den sociala verklighet de rapporte
rar om, och att sanning och kunskap skulle bero på journalisternas neutralitet, är 
mycket omstridd (Hacket 1984). Nyhetsjournalistikens anspråk på att producera 
sanningar döljer inte minst det faktum att de samtidigt utövar makt (Ekecrantz & 
Olsson 1994).

Nyhetsarbete bygger inte bara på formella värderingar om vad som kan passera 
som nyheter, utan i hög grad på ideologiska temata om samhället. Nyhetsredaktio
nerna definierar inte endast vilka händelser av alla tänkbara som är viktiga, utan de 
ger samtidigt en tolkning av hur dessa händelser ska förstås av publiken, vad som 
är rätt och vad som är fel. Bakom en nyhetsvinkel finns både normer och värde
ringar som baseras på antaganden om att vi redan har en gemensam ”stock of cul
tural knowledge” (Hall 1974,1977, Hall et al 1978). Denna kunskap eller konsen
sus kan förstås som ett resultat av en komplex konstruktions- och legitimerings- 
process.

När nyhetsmedierna ska definiera vad som ska uppfattas som viktigt och ”sant” 
leder det vanligen till att man förstärker, vinner trovärdighet åt, mobiliserar sam
tycke eller skänker legitimitet åt en avkodning inom ”de dominanta definitionernas 
gränser” (Hall 1977, 1980). I detta arbete har medierna ett egenintresse eftersom
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de måste upprätthålla den egna legitimiteten och bevaka det egna förtroendekapi
talet såväl hos dominerande skikt som hos den breda allmänheten. Det kan ur ny
hetsredaktionernas perspektiv ses som ett sätt att vara effektiva, när de tilldelar 
ackrediterade källor, personer med makt och status, tolkningsföreträde (Hall et al 
1978).

Om de antaganden om gemensamma samhällsvärderingar som nyhetsarbetet ba
seras på, samtidigt tenderar att upprätthålla och bevara rådande ojämlika makt
förhållanden kan det även ses som ett uttryck för att medierna arbetar ideologiskt 
(Thompson 1990). Detta teoretiska perspektiv gör nyhetsutbudet intressant att stu
dera empiriskt med avseende på vilka värderingar som nyhetsprogrammen förut
sätter vara gemensamma och i vilken utsträckning dessa värderingar gynnar domi
nerande skikts intressen.

Medier och rasismens diskurs
I olika sammanhang har Hall hävdat att de karakteristiska dragen i diskurser där 
rasrelationer konstrueras bygger på historiska föreställningar om överlägsenhet och 
underlägsenhet som utgör en del av en common sense ideologi (Hall 1980,1981). 
Rasialisering sker inte avsiktligt eller ens medvetet. Ideologi arbetar, som Hall över
tygande har sagt, mest aktivt när vi inte är medvetna om att det sätt på vilket vi for
mulerar och konstruerar ett uttalande om världen är underbyggt av ideologiska 
premisser (Hall 1977).

Det sätt brittiska medier reproducerar rasistiskt ideologi på är både komplext och 
subtilt. Hall (1981) menar dock att det går att urskilja två typiska former, som bå
da utgår från en gemensam föreställning om att det finns för många svarta perso
ner i samhället och att dessa bör sändas tillbaka till sina ursprungsländer. Den ena 
formen är när medier öppet återger rasistiska idéer genom intervjuer. Det ger of
fentlighet åt rasistiska uppfattningar och sänker samtidigt tröskeln för vad som är 
allmänt acceptabelt och tillåtet att säga offentligt om invandrare och etniska mino
riteter. Därigenom blir rasism accepterad och sann, det som alla vet och öppet talar 
om. Den andra formen som medierna använder och som oavsiktligt bidrar till ra
sismens diskurs sker mer subtilt och är samtidigt mer utbredd. Det sker när ras och 
invandrare belyses som problem och ingredienser i konfliktsituationer. Det sker när 
svarta människor sägs skapa problem i det vita brittiska samhället och konsekvent 
uppvisas som lagbrytare och kriminella eller räknas i antalet svarta personer och 
vad man ska göra med dem (Hall et al 1978, Hall 1981).

I nyhetsmedier har demonstrationsrapportering av tradition kommit att ses ur ett 
polisiärt perspektiv med fokus på bråkande demonstranter och förtigande av de
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monstrationernas syften och motiv (se Halloran et al 1970, Murdock 1973/81, 
Hallin 1986, Mcleod & Hertog 1992). När det gäller antirasistiska demonstranter 
har brittiska studier av konservativ press under åttiotalet visat att de framställts i 
negativa termer, som extremistiska agitatorer och vänsterfanatiker (Murray 1986, 
Seider 1988, van Dijk 1991). De har ansetts provocera fram disharmoni, kaos och 
vit skuld i samhället. Förutom den uppenbart negativa presentationen så har även 
mer subtila uttryck dokumenterats som konstruerar antirasister som de skyldiga 
och de klandervärda.

Tankemodellen ”invandrare som problem” har även iakttagits i Sverige som ett 
centralt led i rasismens diskurs (Jonsson 1993) liksom föreställningen om att det är 
kulturmöten som alstrar rasism och som därför måste förhindras. Om vi inte har 
invandrare, så har vi inte heller några konfrontationer eller problem lyder den ra- 
sistiska logiken, som på senare tid vunnit spridning och acceptans i den svenska 
riksdagen. Liknande iakttagelser har gjorts i Danmark, där den dominerande in- 
vandrardiskursen framställer invandrare som skuld till sina problem (Schierup
1993). Det har medfört att etniska minoriteter i Danmark möts av en problemfylld 
verklighet i form av misstänksamhet och även en ny form av folkligt förankrad ra
sism.

Enligt forskning i olika västländer präglas mediernas bild av etniska minoriteter 
och invandrare av negativa sammanhang. Invandrare och etniska minoriteter fram
ställs stereotypiserat som problem, hot eller i samband med kriminalitet, våld, kon
flikter, oacceptabla kulturella skillnader eller andra former av oönskade avvikelser 
(se van Dijk 1991). Det har gjort invandrare till samhällets ”inre fiender”, förbund
na med samhällets etniska konflikter och ekonomiska tillbakagång. Segregering, 
diskriminering och rasism behandlas däremot sällan i medierna, eller behandlas 
som marginella problem. Van Dijk menar att medierna i västvärlden ser sig som en 
representant för den vita maktstrukturen och begränsar eller exkluderar de etniska 
minoriteternas uppfattningar. Händelser i etniska områden ses från en vit mans 
värld och kategoriseras som dom i motsats till oss. I Sverige lät Diskrimine- 
ringsutredningen utföra två nyhetsstudier i början av 80-talet, som påvisade invan
drares och flyktingars dominans i negativa och problematiska sammanhang 
(Öberg, Hedman & Brune 1985, Brune 1990).

Senare studier av amerikanska tv-nyheter ger på olika sätt stöd för tidigare slut
satsers fortsatta aktualitet (Campbell 1995). Tv-nyheterna marginaliserar icke-vita i 
det amerikanska samhället och underhåller föreställningen om skillnader mellan 
vita och icke-vita människor. Icke-vita människor framställs som de andra och de 
hotfulla, med undantag från icke-vita amerikaners framgångar i sport och i under- 
hållningsbranschen. Forskning om mediebevakning av muslimer i västvärlden ger
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ytterligare stöd för mediernas exkluderande och diskriminerande verksamhet. 
Mediernas förmedling av muslimsk invandrarkultur präglas av förvrängningar, 
halvsanningar, utelämnande och stereotyper (se antologin av Dindler & Olesen 
1988, Hvitfeldt 1990). Västvärldens diskurs om islam och muslimer har kallats 
”den latenta orientalismen” (Said 1978). Denna diskurs innebär att det har blivit 
naturgivet och allmänt accepterat att islam och muslimer är förbundet med krig, 
konflikter och religiös fanatism. I detta sammanhang är det viktigt att framhålla 
sambandet mellan de nationella mediernas utrikesrapportering från krigs- och kris
områden i Mellanöstern, som under längre tid fokuserat på fanatisk muslimsk fun
damentalism respektive terrorism. Det är med stöd av dessa mediebilder som 
invandrarfientliga politiska partier senare vunnit valframgångar.

Med utgångspunkt i denna översikt över den senare forskningen gällande såväl 
rasism och antirasism, som nyhetsmediernas sätt att fungera, skall jag nu övergå till 
att presentera en del resultat från den undersökning jag företagit. Jag skall ge en del 
svar på frågorna; vad innehöll tv-nyheterna och vilka narrativa strukturer kunde 
avläsas över tid?

Rasism och antirasism i den svenska 
nyhetstelevisionen i början av 1990-talet
Televisionens nyhetsrapportering om rasism och antirasism vintern 1991/92 forma
des, avsiktligt eller ej, till en sammanhängande berättelse eller narration, som inled
des i augusti och avslutades i februari. Berättelsens diakrona struktur inleddes med 
rapporter och reportage om nynazistiska organisationers rasistiska våldsattentat 
mot flyktingar i Tyskland följt av reportage om motsvarande svenska organisatio
ner. Dessa rapporter aktualiserade i sin tur nyhetsreportage om svenska ungdomars 
sympati för nynazistiska och invandrarhatiska partier. Med dessa händelser gav 
nyhetsredaktionerna intryck av att de uppstod i ett föregående tillstånd av social 
harmoni. Därefter inträffade mordet på den iranske studenten Jimmy Ranjbar följt 
av ytterligare en rad beskjutningar av invandrare i Stockholmsområdet. Mordet 
blev startpunkt för ett nytt equlibrium i vinterns nyhetsberättelse. Denna gång i 
form av ett samlat motstånd mot rasistiskt våld i Sverige. Här fick olika antirasi- 
stiska demonstrationer, spontana likaväl som organiserade, samt politiker en cen
tral roll.

Nyhetsberättelsens synkrona struktur utgjordes av en tudelning mellan rasism 
och antirasism. Rasism definierades i nyheterna som rasistiskt våld iscensatt av ett 
fåtal rasistiska aktörer, en ensam galning (lasermördaren) och ett femtiotal missan
passade skinheads (VAM). Rasism framställdes som något avgränsat, något som
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går att ringa in, peka ut och försvara sig emot med hjälp av ordningsmakten, polis
myndigheten och lagstiftningen. Rasistiskt våld begripliggjordes som en avvikelse 
från det normala, dvs något onormalt, abnormt och sjukt. Med metaforen sjuk
dom, kunde rasism även förstås som något smittosamt, som kan spridas, speciellt 
bland unga och oskyldiga människor. Men i likhet med andra sjukdomar kan 
smittospridningen föregripas med vaccinering, som i det här fallet blev liktydigt 
med upplysning.

Antirasism definierades som protester mot rasistiskt våld, ett moraliskt ställnings
tagande som vi alla antogs kunna dela. Antirasismens aktörer framställdes som de 
många, de utbildade och de unga. Det var personer med ett vänskapsförhållande 
till invandrare, men endast undantagsvis som invandrare. Att invandrare inte klart 
identifierades som en del av den antirasistiska rörelsen kan samtidigt ses som ett ut
tryck för att etnocentrism arbetade under ytan.

I nyhetsrapporteringen vintern 1991/92 antog rasism genom de rasistiska aktö
rerna visserligen tre former eller uttryck; ett patologiskt, en form av kriminalitet 
och en form av politisk handling.5 Men det var rasism som en form av kriminalitet 
som kom att dominera nyheternas rapportering.

Med den så kallade lasermördaren, förövaren av en serie grova våldsattentat mot 
enskilda invandrade män, fick rasism en patologisk förklaring i nyheterna.6 Laser
mannen betecknades genast som en ensam galning. Denna beteckning övertog ny
heterna av polisen, trots att den stod i strid med den förståelse som de själva lagt 
grund för tiden innan det rasistiska mordet, och trots att den stod i strid med olika 
invandrarföreningar som anförde en teori om att det kunde finnas rasistiska orga
nisationer bakom det tilltagande våldet mot invandrare i Sverige.

I nyheterna framställdes VAM länge som en rasistisk terrororganisation och en 
organisation med politiska motiv. Ett journalistiskt avslöjande om nazistiska nät
verk i Europa i början på hösten 1991, i vilket VAM var indraget gjorde att grup
pens kriminella verksamhet i form av inbrott i vapenförråd kunde tolkas som över
lagda förberedelser för raskrig. Utrustade med en rasideologi, iklädda brunskjortor 
och andra yttre igenkänningstecken blev de själva symbolen för rasism i Sverige. 
Men trots de till synes klara rasistiska motiven dömdes organisationens medlem
mar inte i någon rättslig instans för hets mot folkgrupp eller för olaga diskrimine
ring. Samtidigt avfärdade både regeringen och rikspolisen varje påstående om att 
organisationen skulle vara politisk. Detta kan förmodas ha medfört att även ny
hetsredaktionerna valde att framställa VAM som en grupp kriminella.7

Några förklaringar till det tilltagande rasistiska våldet presenterades inte i nyhe
terna och det gjordes heller inga försök från nyhetsredaktionernas sida att relatera 
det rasistiska våldet till den restriktiva flyktingpolitiken. Detta trots att rasistiskt
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våld sällan uppträder helt oberoende av maktfaktorer i samhället (jmf Wiewiorka 
1995). Hela det forskningfält som de senaste decennierna ägnat sig åt att förklara 
rasismens komplexitet och ge sociala, strukturella och kulturella aspekter på ra
sism, osynliggjordes i nyhetsrapporteringen.

Den syn på rasism som användes i nyhetsmedierna kan sägas ha varit förenlig 
med den som länge haft företräde inom forskningen och präglat den offentliga sy
nen.8 Eftersom det är få personer som öppet ger stöd för en rasistisk doktrin, har 
politiker kunnat konstatera att rasism är ett marginellt fenomen i det svenska sam
hället. På liknande sätt resonerar man i olika västeuropeiska länder, i Australien 
och i USA. Och det är inte enbart bland politiker man anser rasismen vara margi
nell, liknande uppfattningar har även dokumenterats bland företagsledare, journa
lister och inom akademin (van Dijk 1991, 1993, Essed 1993). Detta får till konse
kvens att rasism vanligen debatteras som något som finns någon annanstans och 
som är någon annans problem. I detta sammanhang bortser man från att det finns 
undersökningar som visar att invandrare och etniska minoriteter inte uppfattar att 
rasism skulle vara ett marginellt problem, utan tvärtom något mycket utbrett och 
något som de dagligen möter i det svenska samhället.

Under denna period av intensiv nyhetsrapportering om rasistiskt våld, var fram
ställningen av invandrare mer positiv än någonsin tidigare. I förgrunden fanns in
vandrare som varit länge i Sverige och som framhölls ha bidragit till den svenska 
välfärden. Borta var den klassiska mediebilden av de kriminella invandrarna och de 
lycksökande flyktingarna. Men samtidigt tilldelades invandrare offrets roll. I sin 
roll som offer mötte invandrare stor sympati, men offerrollen kan samtidigt betrak
tas som ett omyndigförklarade av invandrare. Invandrare fick komma till tals för 
att tala om sin fruktan. Men de fick däremot inte möjlighet att analysera den nya 
situationen och det våld de utsattes för i medierna. Det var polisen, politikerna och 
nyhetsjournalisterna som tolkade händelseutvecklingen.

Antirasism fick en motsägelsefull framtoning i nyhetsprogrammen i början av 
nittiotalet. I nyhetsrapporteringen från de många demonstrationerna som följde av 
lasermannens dåd framställdes demonstranterna i hög grad som goda föredömen 
genom sin ungdom och sin öppna solidaritet. I nyhetsrapporteringen från de årliga 
demonstrationerna mot rasism den 30 november var bilden av antirasister däremot 
huvudsakligen negativ. Antirasismen begripliggjordes inte längre som norm och 
antirasister framstod inte längre som de normala. Rakt igenom denna nyhets
berättelse fanns en strukturell tudelning mellan demonstranter och det övriga sam
hället. Ett nytt jämviktstillstånd skapades i nyhetsberättelsen med hjälp av polisen.

Nyhetsprogrammen kom även att etablera en uppdelning mellan bråkiga anti
rasister och fredliga. Den 30 november 1992 arrangerade myndigheterna i Lund
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demonstrationer mot rasism på dagtid. I nyhetsrapporteringen framställdes dessa 
demonstranter som de fredliga i kontrast mot de bråkiga som demonstrerade på 
kvällstid. Det var samtidigt de senare som ägnades mest medieuppmärksamhet.

I samband med 30 november demonstrationerna intog nyhetsmedierna rollen av 
biträdande ordningsmakt i en strävan att återställa lag och ordning. Det som var 
problematiskt för ordningspolisen gjorde nyhetsmedierna till ett samhällsproblem 
inte minst ur skattebetalarnas synvinkel. Det medförde att när polisen buntade 
ihop rasister och antirasister som lika bråkiga och hotfulla, så gjorde även nyhets
medierna det. Bråkiga demonstranter klandrades av polisen, regeringen och nyhets
medierna. Det gjorde nyheterna än en gång till agenter för social kontroll och stabi
litet (jmf Ericson mfl 1991). Det blev en normalitetsdiskurs om lag, ordning och 
moral. Liknande iakttagelser har tidigare gjorts i bland annat Storbrittannien (Hall 
1981).

Vad implicerar då dessa resultat och vilka slutsatser leder det till? Jag vill hävda 
att undersökningsresultaten visar att nyhetsmedierna arbetade ideologiskt både i 
betydelsen maktutövande och i betydelsen att de stärkte den nationella samman
hållningen.

Nyhetsmediernas ideologiarbete
Den svenska televisionen kan sägas ha arbetat ideologiskt i betydelsen förstärkt rå
dande maktförhållanden och invandrares underordning, på en rad olika sätt i bör
jan av 1990-talet. Det gjordes både genom att invandrare kategoriserades som 
omyndiga eller som samhällsproblematiska. Ett sådant sammanhang var när 
invandrares närvaro marginaliserades eller gavs en negativ framtoning i samband 
med de många demonstrationerna mot rasism. Under de årliga 30 november de
monstrationerna fick invandrarungdom huvudsakligen representera bråkiga och 
hotfulla antirasister. Demonstrationerna mot rasism kom att framställas som en hu
vudsakligen svenstangelägenhet. Framställningen av invandrarnas sorgemanifesta- 
tion till följd av de många invandrarattentaten kan också ses som en maktutövning 
från nyhetsmediernas sida. Den inledningsvis uppbackade manifestationen fram
ställdes, när den väl ägde rum, som om den saknade ett brett stöd från den svenska 
allmänheten.

Nyhetsredaktionernas oförmåga eller ovilja att utforska rasismens komplexitet, 
samt dess legitimeringen av rasism som ett marginellt problem i enlighet med poli
sens och den politiska elitens uppfattning, är en annan form av maktutövning. Den 
kanske mest påtagliga bristen i nyhetsrapporteringen om rasism var bristen på ana
lys av invandrarhatets samband med strukturella faktorer. Frågan om vad det är
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för ett samhälle som genererar rasism och motvilja mot invandrare restes aldrig. 
Nyhetsredaktionerna tog inte de tillfällen som erbjöds att under denna period pro- 
blematisera sambandet mellan rasism, diskriminerning och flyktingpolitik.

Nyhetsmediernas rapportering från demonstrationerna den 30 november kan 
också betecknas som ideologisk, såtillvida att demonstrationerna mot rasism fram
ställdes som både obegripliga och oförsvarliga -  ett hot mot demokratin snarare än 
en motvikt mot odemokratiska krafter . Demonstrationern som det verkliga sam
hällsproblemet. För att etablera det normala och skapa stabilitet försåg nyheterna 
allmänheten med en version av att demonstrationerna generellt var ordningsstöran- 
de. Konflikten i den årliga berättelsen från demonstrationerna kom att handla om 
demonstrationstillståndens efterlevnad, ett mått på demokratins spelregler. Nyhets
rapporteringen från demonstrationerna vilade tungt på polisen som källa och på 
polisens bedömningar av hur demonstrationerna genomfördes.

Nyhetsarbete i nationens intresse
Nyhetsrapporteringen om rasism och antirasism kan även sägas ha varit ideolo
giskt betydelsefull för vår förståelse av nationen och den samhälleliga integratio
nen. Det anseende som Sverige erhållit internationellt under 1970-talet, som ett fö
redöme i invandrar- och flyktingpolitiska frågor, ett land väglett av moral och inter
nationell solidaritet, en fristad för världens politiska flyktingar, ett land där jämlik
het och välfärd åt alla varit det främsta kännetecknet, var i början av 1990-talet se
dan länge ifrågasatt. Det rasistiska våldet i Sverige, som fick stor internationell upp
märksamhet, kan ytterligare ha bidragit till att skada detta anseende. Nyhetsrap
porteringen gav därför en ny injektion till stöd för den nationella självbilden genom 
att åter samla nationen mot rasistiskt våld och utmåla Sverige som en invandrar- 
tolerant och stabil nation.

Nationella nyhetsmedier kan generellt sägas ingå i den konsensusskapande pro
cess som syftar till att löpande producera identifikation mellan medborgare och 
nationalstaten. Det finns anledning att förmoda att denna uppgift har blivit mer 
framträdande i takt med den pågående internationaliseringen av kapitalmarknaden 
och senare tids ökande internationella folkomflyttningar. Det kan medföra det pa
radoxala att samtidigt som nyhetsmedier fördömer rasism och uppfordrar allmän
heten till etnisk tolerans, så utvecklas en blindhet för den kulturalisering som medi
erna själva producerar, när invandrade kulturer och andra nationaliteter stereotypi- 
seras som avvikande, främmande och hotfulla. ■
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Noter
1 Vad och hur mycket nyhetspubliken tar till sig av nyhets
meddelanden är en omstridd fråga inom forskningen. I 
S tu art Halls k lassiska  encoding-decoding-model 
teo re tiseras tre ideala läsnings- eller uttolknings- 
positioner; den hegemoniska, den förhandlande och den 
oppositionella (Hall 1980a, se även en kritik av model
len i Cruz & Lewis 1989). Empiriska studier har dock 
visat att publiken framförallt godtar nyhetsmediernas tolk
ningar okritiskt, dvs intar en hegemonisk avläsnings- 
position (se t ex Jensen 1986).

2 Artikeln bygger på en doktorsavhandling (Löwander 
1997) där denna studie finns presenterad i sin helhet.

3 För den som vill läsa om hela undersökningen och de 
sju olika delstudierna hänvisar jag till Löwander (1997).

4Till detta kan även läggas de fem generella sätt på vilka 
enligt Thompson (1990) ideologi i betydelsen maktutöv
ning kan operera i medierna; legitimering, maskering, lik
riktning, fragmentering och normalisering.

5En liknande kategorisering har den amerikanske medie- 
forskaren Picard (1993) funnit att amerikanska medier 
använder vid kategorisering av terrorister.

6Det var den gärningsman som under vintern 1991/92 
beskjöt sammanlagt elva män med invandrarbakgrund i 
Stockholmstrakten. Gärningsmannen använde ett gevär 
utrustat med lasersikte, därav beteckningen laser
mördaren.

7En liknande iakttagelse gjorde de tre brittiska medie- 
sociologerna Elliot, Murdock och Schlesinger (1982) i 
sina studier av terrorism. De fann att IRA i den officiella 
brittiska politiska diskursen enbart karaktäriserades som 
en kriminell organisation, inte som en politisk.

8Enligt den officiella definitionen är rasism en rasideologi 
som uttrycker en föreställning om den egna folkgrupp
ens överlägsenhet och en uppfattning om att det finns 
biologiska skillnader mellan folkgrupper, som gör det 
motiverat att dela in dessa i mer eller mindre värda. Den 
folkgrupp som betraktar sig som en mervärdig "ras” an
ser sig ha rätt att förtrycka, utnyttja eller kontrollera de 
andra och tvinga dem att leva åtskilda från andra folk
grupper (SOU 1989: 13 s 19). Samtidigt konstaterade 
samma utredning att den moderna rasismen inte är anti
semitisk utan i första hand riktad mot invandrare som 
generell grupp och förordar repatriering av flyktingar och 
invandrare (SOU 1989: 14 s 55).
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ABSTRACT

Racism and Anti-racism on the Agenda. Studies of 
Swedish Television News in the beginning of the 1990s.
BIRGITTA LÖWANDER

The way the news defines social phenomena has significance for our collective 
imaginations. When the news broadcasters are about to make the world compre
hensible and accessible to the audience, they have to consider and extend what is 
already commonly known and accepted as true. How the news media make sense 
of racism and anti-racism was focused in a research project comprising several 
substudies and different empirical data. The public television news broadcast from 
the beginning of the 1990s was used as the basis. This was a period when the poli
tical climate regarding refugees in Sweden was hardening and racial violence 
towards immigrants and refugees increased.

The author's main conclusion is that, for the news to be effective and credible, the 
news media follow, relatively uncritically, the conventions that they themselves 
have created. Racism is defined as racial violence, and in the news coverage racism 
is reduced to a form of criminal behaviour or a pathological defect. The whole field 
of research that in recent decades has debated the complexity of racism remains 
invisible. Anti-racism, at the same time, is represented as a protest against racial 
violence. News coverage of racism and anti-racism, accordingly, constitutes part of 
a common sense ideology of normality opposed to extremism, where anti-racist 
demonstrations are interpreted in terms of extremism rather than as protest against 
inequity or as a defence of human rights. The news media are the guardians of so
cial control and stability, the study concludes, acting to restore the national self- 
portrait of a tolerant nation.


