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Abstract
Title: We like different – or do we? A discourse analysis of Aftonbladets campain “We like 
different”.

Culture, orgin and identity are hot topics that are being discussed everywhere, for example in  
newspapers, lunchrooms and on Twitter. Politicians, media and ordinary people have displayed 
different antiracist acts, for example campaigns, marches and political actions. 

But you may wonder if it really is that effective, or if the antiracism reproduces racism with its 
language. The purpose of this study is to see if articles from the newspaper Aftonbladet's antiracist 
campaign ”We like different!” reproduces racism through its language. 

The method that is used is discourse analysis, more specific Chantal Laclau och Ernesto Mouffes 
discourse theory. The theories the study relies on are race, racism, framing, racism in news, binary 
oppositions, stereotypes, whiteness and orientalism. 

Two discourses were found in the material, ”We like different” and ”We like the same”. The most 
central piece in the ”We like different”-discourse is ”different”, which is associated with other 
origins than Swedish and different skincolor than white. ”Swedish” and ”white” are instead 
connected to ”the same”. ”Different” is portrayed as “the other”, the negative part of an binary 
opposition against ”the same”. ”We” is an identity the articles gives ”We like different” and is a 
dominant part of a binary opposition against ”them”. The identity ”immigrant” also exists in the 
discourse and is build as a stereotype.

”We like the same” is given a ”them” identity. ”Racism” is a central piece in the discourse and is 
associated with categorizing humans after ”race”. ”The Swedendemocrats” is build as an identity, 
and is connected to ”ignorance”, ”judging people after the color of their skin” and ”cold”. ”The 
voters of the Swedendemocrats” is described in a different way than the party itself. The peoples  
responsibility  is taken away and they are instead connected to ”dissatisfaction” and that they 
”don't understand” what they are voting for.
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1. Inledning

1.1 Inledning

Vad är egentligen svenskt, vad räknas som rasism och vilket samhälle vill vi leva i? Idag diskuteras 

kultur, ursprung och synen på identitet flitigt i både media, på sociala medier och i lunchrummet. 

Allt från politiker, media och civila personer har tagit initiativ för att ta ställning som antirasist. 

Det har yttrat sig i form av bland annat kampanjer, marscher och politisk aktion. Under valåret 

2014 har aktioner mot rasism och fascism ägt rum frekvent från norr till söder. Expressen höll efter

2014s riksdagsval kampanjen 87% som ett ställningstagande mot främlingsfientlighet (Expressen, 

2014) och på Facebook går det att gilla sidor som ”Örnsköldsvik för alla”, ett ställningstagande för 

mångfald (Facebook, 2014). 

Dock kan dess effektivitet ifrågasättas och väcka frågan om det tänkta budskapet verkligen går 

fram. Kenan Malik diskuterar detta i boken Strange fruit – Why both sides are wrong in the race 

debate (2009). Boken är en djupdykning i begreppet ras och de olika diskussionerna kring 

begreppet ur både det rasistiska och antirasistiska perspektivet. Malik avfärdar påståendet att ras 

är biologiskt betingat och menar att det är en social konstruktion. Han för tesen att antirasismen 

ibland tenderar att förstärka den rasistiska diskursen. Detta menar han sker genom att det 

fortfarande stärker kategorisering, och därav vidhåller rasismens ordning där vissa ”raser” anses 

stå över andra (Malik, 2009:225).

Studiens syfte att undersöka tidningsartiklar som tillhör en antirasistisk kampanj och se vilken 

verklighet de reproducerar till allmänheten. Tanken är att se i fall Maliks tes stämmer och om 

kampanjen i själva verket är kontraproduktiv eller om artiklarna förmedlar sina tänka budskap. 

Den valda kampanjen är Aftonbladets "Vi gillar olika!". 

I och med att media har stor inverkan på sin publik är den påstådda antirasismens textstruktur 

viktigt att undersöka. De har först och främst makten att genom det som kallas dagordningsteorin 

påverka vad som talas om och vad ses som aktuellt, alltså vad allmänheten ska bilda en uppfattning

om (Shehata 2012:320). Media gestaltar även verkligheten och påverkar hur människor ser på 

saker och ting (Shehata 2012:327). Därför har media stor makt genom vilka nyheter som de väljer 

att publicera och hur de framställer dem, och därmed även hur människor och deras identiteter 

kan uppfattas. 
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1.2 Syfte

Att se om artiklarna i anslutning till Aftonbladets kampanj ”Vi gillar olika!” ifrågasätter eller 

reproducerar rasism. 

1.2.1 Frågeställningar: 

• Vilka identiteter konstrueras i artiklarna och och vilka ord tillskrivs dem?

• Vad associeras med ”olika”? 

• Vilka identiteter och begrepp räknas till att stödja kampanjen och vilka anses inte göra det?

– Vilka ord tillskrivs de och det som står för kampanjen respektive dem och det som inte gör

det?

– Finns det några likheter och skillnader mellan dem som står för kampanjen och dem som 

inte gör det?

1.3 Bakgrund

Aftonbladet startade kampanjen ”Vi gillar olika!” den 19 september 2010, dagen före riksdagsvalet. 

Syftet var att uppmuntra till ett ställningstagande mot främlingsfientlighet och rasism och för 

mångfald och att ”gilla olika”. Detta främst genom att sprida kampanjen via sociala medier som 

Facebook och via Aftonbladets hemsida. Jan Helin, tidningens chefredaktör, beskrev kampanjen 

som en aktion mot det ökade stödet för partiet Sverigedemokraterna och deras chans att komma in 

i riksdagen (Helin, 2010). Han menade att partier som Sverigedemokraterna gör en gradvis 

avhumanisering av vissa grupper av människor i samhället och att de kopplar ihop vissa 

egenskaper med viss kultur och ursprung. 

Aftonbladet lånande grunden till kampanjens symbol från en av tidningens tidigare antirasistiska 

kampanjer från 80-talet, en hand med texten “Rör inte min kompis”. Denna gång användes 

handen med texten ”Vi gillar olika!”. Kampanjen pågick främst under resterade 2010 och lades 

sedan på is. 

Kampanjen startades upp igen 2014 i samband med att en skola tillät det rasistiska partiet 

Svenskarnas parti att besöka dem och föra fram sina politiska ståndpunkter. ”Vi är en tidning som 

gillar olika. En tidning som tar ställning för mångfald, antirasism och alla människors lika 

värde.” skrev Jan Helin om återupprättandet. Han motiverade det i nystarten som en aktion för 

demokratin och allas lika värde (Helin, 2014). Den 12/3-15 hade Facebook-sidan över en halv 

miljon gillande (Facebook, 2015).
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 2. Teori
Studiens teorier berör främst hur människor kategoriseras efter ras och hur detta skapar en vi 

kontra dom-relation. De teorier som gäller yttrandet av detta i studien är rasism, Edward Saids 

”orientalism” och Richard Dyers ”vithet”. 

Den tidigare forskningen påvisar att media tenderar att vidhålla rasistiska strukturer. Teorin berör 

även hur media påverkar sin publik via framing och hur rasism yttrar sig i media.

2.1 Tidigare forskning

Det har forskats en hel del om rasism och postkolonialism i svensk media, främst om hur den 

uttrycker sig i nyhetsrapportering kopplat till specifika händelser. Tidigare forskning visar att 

media tenderar att särskilja och gruppera människor i samhället. Det mönstret finner 

Linda Engshagen i sin C-uppsats om nyhetskonstruktionen i tryckta medier om dem som blev 

beskjuten av den så kallade Lasermannen. Analysens resultat visar på att artiklarna kategoriserar 

de beskjutna människorna på samma vis som Lasermannen. De dömer människor efter utseende 

och kategoriserar ”mörka” personer som invandrare och ”ljusa” som svenskar. Med sin 

rapportering påverkar medierna debatten med sitt synsätt, och alla undersökta tidningar har ett 

genomgående tema och liknande vinkel på texterna. Studien finner att texterna reproducerar 

rasism och främlingsfientlighet (Engshagen, 2002:46ff).

Utbudet av studier med fokus på det antirasistiska är tunnare, men även där finns det relevant 

forskning, bland annat en studie där fokus ligger på antirasismens språkliga strukturer. Studien i 

fråga är en C-uppsats som undersökt krönikor som reagerar på ett uttalande av Bo Hansson, som 

under en av Sveriges Radios webbsändningar av en av Allsvenskans matcher kallade spelare från 

fotbollslaget AIK för ”svartingar” två gånger. Studiens utgångspunkt är att språket inte är neutralt, 

utan att det befäster identiteter och relationer. Den tittar närmare på elva krönikor och ser i fall de 

reproducerar den allmänna uppfattningen om rasismens plats i samhället och hur det sker 

(Cederqvist & Baic, 2012:2f).

Studien konstaterar att motsatspar konstrueras i texterna, bland annat mörkhyad/ljushyad, 

rasist/icke rasist och invandrare/svensk. Rasisterna beskrivs som ett ”dom”, någonting som skiljer 

sig från samhällets ”vi”. De är ointelligenta och motsatsen till resten av samhället. Rasismen 

beskrivs som individuell och inte strukturell. Det rasistiska problemet förskjuts från samhället 

(Cederqvist & Baic, 2012:24). Texternas fokus ligger på vem som ska kallas rasist snarare än de 

som diskrimineras utav uttalandena (Cederqvist & Baic, 2012:27). De som diskrimineras antas bli 
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det på grund av deras hudfärg och ursprung. AIK-spelarna kategoriseras utifrån att de är ”svarta” 

och sitt ursprung. De ges en offeridentitet medan ”vita” får en ansvarsroll. De får en anonym 

position och ges  inte tillfälle att tala för sig själva. I centrum är istället ”rasisten” Bo Hansson 

(Cederqvist & Baic, 2012:29f).

Även antirasism som rörelse har studerats, bland annat den föreningsdrivna antirasismen i 

Sverige. Jenny Malmsten har i sin avhandling analyserat den föreningsdrivna antirasismen i 

Sverige. I avhandlingen ligger fokus på konceptet antirasism gällande främst antirasistiska aktörer 

och vad som karaktäriserar det.

Malmsten kommer fram till att rasism i sig är svårdefinierat och att det inte finns något 

gemensamt språk kring det, vilket påverkar den antirasistiska retoriken (Malmsten, 2007:185). 

Enligt studien bygger antirasismen på tre fenomen – att kunskap används som ett strategiskt 

instrument för att övertyga, att kunskap används för att öka medvetenheten kring rasism och att 

antirasistiska aktörer dekonstruerar rasistiska tron mot rasistiska åsikter(Malmsten, 2007:186).

Den mer allmänt diskuterade tidigare forskningen inom postkolonialismen tas upp i teoridelen. De 

teorier som då tas upp är Richard Dyers diskussion om och begreppsdefinition av ”vithet” och 

Edward Saids resonemang kring ”orientalism”. 

2.3 Teori

2.2.1 Definition ras och rasism samt begrepp som där hör till 

Ras är en en social och politisk konstruktion och syftar på en kategorisering av människor utifrån 

fysiska attribut eller ursprung. Det har en historia och är inte ett naturligt fenomen, utan är ett 

resultat av mänsklig aktion och interaktion (Storey, 2012:171-172). Det finns fysiska skillnader 

mellan människor, men vad de betyder har bestämts av politiska krafter och de med makt. Det är 

människan själv som gör ras individuellt och institutionellt (Storey, 2012:173). Utan rasism har 

begreppet ras ingen betydelse. Kategorisering leder till en social och politisk hierarki där det 

uppstår ett ”vi” kontra ”dem” perspektiv. Biologin delar alltså inte upp människor, utan det är 

rasismen som gör det och ibland också dess motståndare (Storey, 2012:171). 

I Sverige talas det snarare om etnicitet. Det är ett begrepp som ofta används, men som inte 

definieras i litteratur. Enligt NE.se är begreppen etnicitet och ras snarlika. Etnicitet syftar på 

”identifikation med och känsla av tillhörighet till en etnisk grupp ”.  Det är en särskiljning mellan 

grupper av människor som ser sig själva som kulturellt distinkta i relation till andra grupper (NE, 
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2015). I denna studie används dock begreppet ”ras” i och med att det finns säkrare litterära källor 

på dess definition än etnicitet i detta fall. 

George M. Fredrickson definierar begreppet rasism i boken ”Rasism”(2009) som ”ett 

förhållningssätt som i sin tur yttrar sig i en handling”. Det bygger på att det sker en  kategorisering 

av människor efter kriterier de själva inte kan påverka, som hudfärg, ursprung eller kultur samt att 

det sedan ageras utifrån det, alltså att det byggs upp en rasordning där det rangordnas. Ens rang är

medfödd och kan inte förändras enligt synsättet (Fredrickson, 2009:5f). Exempel på sätt detta kan 

yttra sig i handling är diskriminering, domination och i studiens fall, ordval och kopplingar i 

uttalanden.

Fredricksons definition bygger på två nyckelord, olikhet, och makt. Det kopplas till ett ”vi” kontra 

”dom” tänk, alltså kategorisering och exkludering. Genom att se sig själv som "oss" och tilldela sig 

själv alla positiva egenskaper ges dem som räknas som olika, "dem", alla negativa.  Det i sin tur 

leder till ett rättfärdigande att utöva sin makt och dominera i och med att man anses sig arbeta 

under olika villkor (Fredrickson, 2009:5-8).

Det som skapas vid en ”vi” och dom” situation är en binär opposition, vilket byter att det skapas 

ett motsatspar. I denna studie fokuseras det på den binära oppositionen mellan ”vit” och ”svart”, i 

och med att det är den som är den centrala inom rasismen. Den kategorisering och produktion av 

skillnader som sker vid skapandet av en binär opposition är essentiell för att skapa mening, det vill 

säga för att veta vad saker inte är för att sedan kunna definiera dem. Vi vet till exempel inte vad 

”svart” är för ordets essens, utan för att vi vet att det inte är vit. Svenskt definieras genom att det 

inte är amerikanskt, finskt eller brittiskt. Binära oppositionen reducerar, förenklar och suddar ut 

gråskalan där mellan (Hall, 2013:232f).  

Hall hänvisar till filosofen Jaques Derrida, som argumenterar för att få binära oppositioner är 

neutrala, och att de egentligen inte är varandras motsatser. Maktförhållandet dem emellan är inte 

är på likt åt båda hållen och därför inte existerar dem inte på samma villkor. ”Vit” definieras inte 

genom att det inte är ”svart”, utan det är bara”svart” som definieras utifrån att det inte är ”vit”. 

Detta för att ”vit” räknas som den dominanta och maktbärande oppositionen som båda 

oppositionernas mening fixeras kring. Mellan binära oppositioner är det alltid ett maktspel (Hall, 

2013:224f). Den dominanta parten är A och tilldelas positiva egenskaper och attribut medan andra 

parten målas upp som dess motsats. Den andra parten blir då inte B, utan ”inte A”. Den står inte 

för sig själv. ”Vit” kopplas till bland annat civilisation, kunskap, logik, utveckling och kontroll 

medan ”svart” blir dess motsats och kopplas till vildhet, irrationalitet, primitivitet och 

känslosamhet. De antagna biologiska motsatserna sätter dem på var sin kant av mänskligheten 
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(Hall, 2013:232f).

En stereotyp är en grovt förenklad föreställning och gruppering av individer (Lindgren, 2009:92).

Stereotyper tar tag i de större, greppbara och allmänt kända karaktärsdragen hos en person och 

reducerar personen till de dragen samtidigt som den förstorar och förenklar dem. Stereotypisering 

är en strategi för att kategorisera det normala och acceptabla från det icke normala och 

oacceptabla, ett sätt att göra ”inte A” i den binära oppositionen till ”den andre” (Hall, 2013:247). 

Stereotyper exkluderar och är ett sätt att fasthålla social och symbolisk ordning i samhället.  De 

tenderar att förekomma där ojämlikhet av makt förekommer, till exempel västs relation till ”den 

andra”. Det är ett centralt begrepp när det talas om rasskillnader (Hall, 2013:247). Ett exempel är 

bland annat att ”svarta” tenderar att reduceras till sin trodda essens - lathet, simpelhet och 

lurighet. Den individuella aspekten beaktas inte (Hall, 2013:234). Stereotyper påverkar inte bara 

uppfattningen om hurdana vissa andra ”är” utan också om hurdana de ”bör” vara.

Stuart Allan diskuterar i boken News Culture om att media kan hålla fast i stereotyper och 

reproducera dem för att hålla fast vid den sociala ordningen och försäkra vita om att de fortfarande

är i kontroll. De som ”brutit sig ur” sin givna plats genom att uppfylla andra partens uppfattningar 

och ambitioner har snarare brutit sig ur den givna platsen än att motbevisat stereotypen (Allan, 

1999:166).

Enligt Hall är det tre moment i historien som lett fram till den rasism som råder i dagens 

västerländska samhälle. Det är slaveriet och slavhandeln under 1600-talet och framåt i Europa och 

Amerika, Europas kolonisering av Afrika samt migrationen efter andra världskriget från ”tredje 

världen” till Europa och Amerika (Hall, 2013:228). Den rasistiska teorin agerade som en 

skyddsmekanism för att legitimera koloniseringen och rättfärdiga slaveriet (Storey, 2012:173).

2.2.2 Postkoloniala teorier – Orientalism och vithetsnorm 

Användandet av post innan kolonialism är egentligen problematiskt. Det betyder ”komma efter”, 

och då måste det ifrågasättas om kolonialismen verkligen är över då dess effekter och efterskalv 

fortfarande skakar världen (Loomba, 2005:28). Trots namnet ska därför postkolonialism inte ses 

som någonting som tar över efter kolonialismen, utan ett ifrågasättande av den koloniala 

dominansen och och kolonialismens följder (Loomba, 2005:32).

De studier som studerar om kulturella texter reproducerar eller ifrågasätter västvärldens självklara 

ställning brukar gå under postkolonialism. Det rör allt som påverkats av den imperialistiska 

processen från kolonialismen tills idag (Hall, 1997:77). Även fast bilden av ”den andre” fanns innan

kolonialismen omformade kolonialismen det mänskliga vetandets strukturer (Loomba, 2005:71). 

Postkolonialismens studier täcker ett brett spektra och sträcker sig över flera institutioner. I denna 
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studie ligger fokus på studierna om orientalism och vithet och hur de yttrar sig i kampanjen. 

Tillsammans bygger dem relationen mellan ”vita”och ”icke vita”.  

Edward Saids Orientalism (1978) är ett centralt verk i studien av postkolonialism. Said analyserar 

hur orienten framställs i europeiska romaner, reseböcker och andra tidskrifter. Han finner en 

motsatsrelation mellan européerna och ”de andra” (Said, 1978:63ff). Han menar att så fort en 

kategorisering som väst och öst göres så leder det till en polarisering. Orienten blir mer och mer 

orientalisk, och västlandet mer och mer västerländskt. Det begränsar i sin tur kulturer, traditioner 

och samhället (Said, 1978:120).

Det Said belyser kan ses som den västerländska diskursen av orienten. Den kallar han orientalism. 

Han menar att väst konstruerar sin kunskap om öst efter sina egna intressen. Orienten menar han 

därför är en europeisk konstruktion och orientalism är relationen mellan Europa och orienten sett 

ur västlandets ögon (Storey, 2012:171-175). Said påvisar ett bygge av en binär opposition. I sin 

studie menar han att det koloniserade folket framställs som irrationella, barbariska, känslosamma, 

statiska och feminina. Europa målar sedan upp sig själv som rationella, civiliserade, 

självbehärskade och att de besitter hög arbetsmoral, att de är utvecklingsinriktade samt maskulina.

Västlandet konstruerar sin bild av öst som dess motsats ideologiskt, personlighetsmässigt och 

erfarenhetsmässigt (Loomba, 2005:62). 

Said menar att det är essentiellt för orientalismen att väst håller fast i den gamla uppfattningen om 

orienten framför att se orientens verklighet idag. Öst ska alltid kategoriseras i samma fack som det 

alltid har gjorts, även om det inte är aktuellt och bygger på en föråldrad kunskap. Orienten ska ses 

som ett ständigt hot och ska fruktas, och därför behöva kontrolleras. Detta via ockupation eller 

imperialism. För att få behålla makten måste väst underkuva öst, och aldrig får de släppa sin gard. 

De är alltid främmande och är inte att lita på (Said, 1978:445).

Richard Dyer är inne på samma bana i boken White. Han diskuterar vithet, och menar att det i 

dagens samhälle agerar som norm (Storey, 2012:183, Dyer, 1997:2). Enligt honom kommer det 

främst fram i tal och skrift. Skrivs det om en vit författare, då är han författare och hans vithet 

nämns inte. Men talas det till exempel om en svart karaktär i Harry Potter-böckerna benämns 

personen som svart. Nämns inte någon ras antas personen vara vit. Vita tänks oftast inte på som 

vita. Dess hudfärg blir inte en del av deras personlighet.

Dyer menar att vita står utanför raskategoriseringen, och att så länge ras är någonting som endast 

gäller icke-vita, så länge vita inte räknas som ras och nämns som det, räknas det som den 

mänskliga normen. De som inte uppfyller vithetens kriterier rasifieras medan vita ses som bara 
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människor (Dyer, 1997:1).

Med det menar han att det inte finns någon mer kraftfull position än att vara ”bara” människa. 

Man talar då för hela mänskligheten. Det kan inte en person som kategoriserats in som en ras göra,

utan de pratar endast för sin ras.  Detta ger vita privilegier och auktoritet (Dyer, 1997:2f). Svarta 

kan reduceras till sin kropp utifrån den vita kulturen, medan vita ska ses till sin individ (Dyer, 

1997:14).

Dyer argumenterar därför för att det är essentiellt att se till vithet. Det definierar normen och det 

gör att den får makt och en säker position. Den agerar och känner för alla och bestämmer därför på

vilka villkor världen ska konstrueras utifrån sin egna syn,och sätter därmed den mänskliga 

standarden (Dyer, 1997:9). Poängen med att räkna vithet som en ras är att ta bort ”vi” makten mot 

”dom” som hör till, alla ojämlikheter, förtryck, privilegier och lidanden (Dyer, 1997:2).  Det är inte 

skillnaderna som är problemet, utan de betydelser de ges (Storey, 2012:1997).

Därför kommer diskussioner om ras och identitet som inte innehåller en diskussion om vithet 

alltid bidra till vitas makt och privilegium genom att automatisk se dem som en norm. Därför 

måste kategoriseras på samma villkor som allt annat (Storey, 2012:184). Därför tas det även 

hänsyn till  i denna studie. 

2.2.3 Framingeffekter och rasism i media

Framingeffekter går in på hur en händelse ramas in, gestaltas och ges en specifik mening samt 

processen som leder fram till denna förståelse. Det är ett resultatet av ett komplext samspel mellan 

politiska eliter, journalister, nyhetsorganisationer, yrkesrelaterade normer och praktiker samt den 

bredare kulturen eller/och ideologin (Shehata, 2012:327). Adam Shehata refererar till Robert 

Entman när han talar om fenomenet i boken Medierna och demokratin (2012). Entman säger att 

framingeffekter handlar om att vissa aspekter väljs ut ur en uppfattad verklighet och framträds i en 

kommunicerande text för att främja en viss problemdefinition, en orsakstolkning, en moralisk 

bedömning eller som förslag på en lösning på ett problem. Händelser kan gestaltas på olika sätt, 

som  kommunikationsgestaltningar och individgestaltningar. En framingeffekt uppstår när 

individer anammar och formar sina attityder och åsikter utifrån en kommunikationsgestalning 

(Entman, 2004:5f). 

Hur en person påverkas av gestaltningen beror på hur relevant hen finner ämnet, hur mycket 

osäkerhet hen känner för sin ståndpunkt i ämnet och vilka erfarenheter hen har i frågorna 

(Shehata, 2012:331). Andra faktorer som kan påverka är hens kunskap i ämnet samt källans 

trovärdighet, ju trovärdigare desto mer ökar sannolikheten för framingeffekten. Relevant är också 

ifall det erbjuds flera gestaltningar inom frågan, till exempel att TV4 och SVT rapporterar och lyfter
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olika vinklar och information kring samma fråga (Shehata, 2012:332).

Sammanfattningsvis ramar media in vad människor ska tycka om och vad som är viktigt och 

relevant inom det. Detta sker genom nyhetsvärdering, ordval och struktur på texten. En text 

bestämmer exempelvis vilka som räknas som invandrare och påpekar en artikel personers 

ursprung så bygger den på uppfattningen om att det är viktigt. Med sin nyhetsprioritering 

bestämmer media vilka som tillhör ”oss”, det vill säga nyheter som är relevanta för massan, och 

vilka som tillhör ”dom”, vars händelser inte lyfts fram lika frekvent (Allan, 1999:158). Studier 

gjorda på den mediala representationen av ras visar oftast på en framingeffekt av dominanta 

vitkulturella attityder (Allan, 1999:157). Rasism i media uppstår inte av att materialet produceras 

av direkt rasistiska människor, utan det som styrs av organiserade normer, strukturer och 

praktiker och målas upp som en självklarhet (Allan, 1999:159). Media konstruerar en definition av 

vad ras är och vilka problem det innefattar, de gestaltar det som anses relevant. De hjälper 

människor att kategorisera världen utifrån termen ras. Skulle media definiera ras annorlunda och 

uppmärksamma andra aspekter skulle det bli en möjlig verklighet (Allan, 1999:158f).

I det journalistiska ordförrådet är ordet ras ett av de mest politiskt laddade orden. Dess kulturella 

konstruktion är inbäddad i en makthierarki. Frågan om ras baseras enligt Stuart Hall på en bas 

byggd av rasistisk ”sunt förnuft”. Den tas för givet och blir naturaliserad. Det får rasismen att bli 

osynlig. Hall menar att för att utmana dessa rasistiska diskurser och dess osagda och omedvetna 

bilder, villkor och förklaringar av verkligheten måste de märkas som problematiska (Hall, 

1999:158).
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3. Material, urval och metod 

3.1 Material och urval

Studiens fokus ligger  på Aftonbladets kampanj ”Vi gillar olika!”. Aftonbladet är en av Sveriges 

största kvällstidningar. I november 2014 sålde tidningen 712 000 upplagor om dagen och hade i 

genomsnitt 1 788 000 klick på sin hemsida per dag (Aftonbladet, 2014). Vid kampanjens uppstart 

tog tidningen tydlig ställning för antirasismen och mot rasismen. Sökningens tidspektra är från 

kampanjens start 19 September 2010 till 31 december 2014. Materialet består av totalt 14 artiklar 

och studien är kvalitativ. 

Det relevanta i denna undersökning är det material tidningen står för och väljer att publicera, det 

vill säga det de står bakom. Andras åsikter representerar inte Aftonbladet som medium, till 

exempel inlägg andra publicerat på deras Facebookflöde. Syftet är att uttala sig om vad tidningen 

själv valt ska representera kampanjen. Därför innefattar studien endast tidningsmaterial och 

utesluter bilagor, sociala medier och övrigt material.  Det vill säga innefattas endast det som 

Aftonbladet själva valt ska publiceras via deras plattform. All sorts text inkluderas i materialet, det 

vill säga nyhetsartiklar, kolumner, krönikor och kortare intervjuer. Tidningens läsare tar inte del av

bara vissa texter, utan alla finns tillgänglig att läsa när tidningen slås upp. I studien är det inte 

relevant om materialet är en åsikt eller inte, utan vilka associationer som göres. 

Materialet är hämtat från databasen retriever via Umeå universitets hemsida. Sökningen skedde 

med en sökning på den specifika frasen "Vi gillar olika!" och Aftonbladet vald som källa. Först var 

tanken att hämta artiklarna via tidningens egna hemsida, men det gick inte att specificera frasen 

”Vi gillar olika” i deras sökmotor. Alla artiklar med någon av de tre orden i sig kom fram och 

sökningen sållade därför knappt bort artiklar. Deras direktlänk till kampanjen hade endast 

sorterade artiklar upp till 2011 och artiklar som publicerats efteråt har inte länkats. Därför 

användes retriever istället för tidningens egna hemsida. 

Artiklar som inte har med kampanjen att göra eller som endast nämner frasen ”Vi gillar olika!” i 

förbigående sållades bort. Även texter som endast angett kampanjen som exempel i en annan 

kontext än som en del av kampanjen i sig har uteslutits samt standardtexten som berättar hur 

gemene person kan delta i kampanjen. En artikel där symbolen används i Pride-sammanhang 

istället för det ursprungliga sammanhanget har även plockats bort i och med att det var den enda 

av sitt slag. Totalt 103 artiklar hittades vid sökningen, men efter den manuella sållningen var 

urvalet till slut 36 artiklar. Den första analyserbara artikeln från kampanjens start fick siffran 1, och

vardera artikel fram till 31 december 2014 fick siffrorna därefter. Via en slumpgeneratorn på 

slump.se (Slump.nu, 2014) valdes sedan 14 artiklar. Detta för att få ett slumpmässigt urval och för 
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att få en spridning av material från kampanjens början till slut. De artiklar som valdes var; 15, 2, 

32, 30, 25, 14, 35, 11, 29, 13, 28, 19, 3 och 27 (se källhänvisning). 

3.2 Metod

3.2.1 Vad är en diskurs och vad är en diskursanalys? 

En diskurs utesluter fenomen,  sätter gränser och definierar världen. Den hjälper till att definiera  

vad som är "sant", det vill säga konstruerar vad som uppfattas som verkligheten. Det är en ständigt 

pågående process, det vill säga kan diskursens mening och verklighetsbild kan förändras över tid 

(Börjesson & Palmblad, 2007:10).

Ordet diskurs rymmer en idé om att språket är konstruerat i olika mönster som utsagor följer i 

olika sociala situationer, till exempel medicinsk diskurs eller politisk diskurs. Exakt vad som är en 

diskurs finns det inget klart svar på, utan begreppet varierar beroende på tillfälle. Marianne 

Winther Jørgensen och Louise Phillips föreslår därför att man betraktar diskurs som ett analytiskt 

begrepp som forskare använder sig av för att skapa en ram för sin undersökning (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000:7). Diskurser ses då som något som forskare själv skapar. Dock kan inte

vad som helst betraktas som en diskurs. Vid ens konstruktion av materialet vid inramningen av en 

diskurs måste dess rimlighet därför motiveras (Winther Jørgensen och Phillips 2000:136f). 

Vid en diskursanalys är man intresserad av hur vissa utsagor blir accepterade som naturliga och 

sanna och andra inte blir det. Sedan intresserar man sig för vad olika diskursiva framställningar av 

världen får för sociala konsekvenser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:28). Tillvaron ses som 

perspektivbunden och som en social konstruktion. I denna studie gäller detta till exempel att 

betydelsen av ”mångfald” kan haft en annan betydelse i en annan tid eller i ett annat sammanhang. 

Diskurser är specifika och anpassade efter just det specifika fenomen de för tillfället beskriver 

(Börjesson & Palmblad, 2007:9). Därför kan de diskurser i Aftonbladets texter inte antas stämma 

överens med de i till exempel en rapport från kommunen. 

Det finns en stor variation av sätt att utföra en diskursanalys, som till exempel kritisk diskursanalys

där texter analyseras på olika nivåer. Analysmetoderna inom den kritiska diskursanalysen har ett 

kritisk samhällsperspektiv och är influerat av den traditionella marxismen med en begränsad syn 

på vad diskurs är. Denna studie har dock genomförts med hjälp av  diskursteorin, en metod som 

lutar mer åt det poststrukturalistiska, det vill säga studerandet av tecken. Den är mer öppen och 

anpassningsbar vilket passar denna studien mer (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:137).

3.2.2 Laclau & Mouffes Diskursteori 

Diskursteorin kan ses som en paketlösning där teori och metod är tätt sammanlänkade. Det är 

både ett sätt att genomföra en studie, samtidigt som den innefattar en teoretisk verktygsram 
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(Winther Jørgensen & Phillips 2000:10).

Denna studie kommer utgå från statsvetarna Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori. 

Den utgår från samma teori som poststrukturalismens relationella språksyn, alltså att man utgår 

från den lingvistiska nivån. Alla sociala fenomen ses som diskursiva och allt kan ses som tecken. I 

denna studie ses varje ord som ett tecken vars betydelse skapas i relation till övriga tecken. Utan 

andra tecken är dess betydelse tom (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:32). 

Diskursteorin är även influerad av strukturmarxismen. Dock inte på den ekonomiska nivån, utan 

det handlar om ”kriget” om synen på det sociala, alltså meningsskapandet på språklig nivå. Ett 

exempel är kriget om vad ”acceptabel” ska betyda. Betydelsekonflikten är central inom Laclau och 

Mouffes definition av diskurs (Bergström & Boréus, 2012:369f). 

Enligt Laclau och Mouffe finns det ingen distinktion mellan diskurs och icke diskurs. Allt är 

diskurser och därför kan ingenting påverkas av någonting utomstående, icke diskursivt. Utan 

diskurser påverkar varandra (Laclau & Mouffe, 1985:107). Laclau och Mouffe ser diskurser som 

antingen politiska (i den bredare betydelsen som syftar på kampen för att konstruera det sociala) 

eller objektiva. De politiska diskurserna är de diskurser som det råder strid om medan de objektiva 

diskurserna är de diskurser som är så fast etablerade att man glömmer bort betydelsekampen. 

Objektiviteten är ett historiskt resultat av politiska strider och är därför en avlagrad diskurs. 

Gränsen mellan det självklara och det som är föremål för strid är således flytande och kan när som 

helst problematiseras på nytt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:43f).  Processen från politisk till

objektiv diskurs kallas hegemonisk formation. Det är stabiliseringen av en diskurs där spännvidden

mellan möjliga betydelser reduceras och motsättningen mellan diskurser upphävs (Berström & 

Boréus, 2012:372). Det är det objektiva tillståndet som diskurser eftersträvar. Alltså en tillsynes 

fast sanning (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:13).

3.2.3 Analysverktyg 

Det finns ingen exakt hänvisning från Laclau och Mouffe gällande hur deras teori ska användas 

som en mall för en diskursanalys. Utan under studien används deras verktyg snarare som en 

utgångspunkt och som ett medel att utvinna teckens relationer som senare analyseras med hjälp av

teorierna. Vardera artikel ses som ett språkligt nät där varje ord ger varandra betydelse. Alla tecken

är till att börja med element, tecken som inte än har någon fast betydelse. Därför är det första mest 

essentiella i analysen att plocka ut så kallade nodalpunkter, det vill säga extra viktiga tecken som i 

sin tur fixerar betydelsen av tecknen omkring. Ett fixerat tecken kallas sedan moment (Laclau & 

Mouffe, 1985:105f).

Essentiellt är också flytande signifikanter, alltså tecken vars betydelse är flytande och aldrig riktigt 

fastställs. Flytande signifikanter kan röra sig över flera diskurser och kan vara både moment och 
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nodalpunkter (Laclau & Mouffe, 1985:105f). Till exempel betyder mångfald olika i ”Vi gillar olika!” 

och i ett dokumentärprogram om fiskar, och då ses mångfald som en flytande signifikant även om 

det också är en nodalpunkt i en av kampanjens diskurser. De flytande signifikanterna identifieras 

under analysens gång. 

När nodalpunkterna plockats ut ligger fokus på  materialets artikulationer, de vill säga hur de 

fixerade momenten länkas samman till varandra. På detta sätt ses vilka ord som kopplas samman 

till nodalpunkterna och vilken betydelse de får i relation till dem. Artikulation är själva 

fixeringsprocessen av element till moment. Genom artikulationer ifrågasätts eller reproduceras de 

gällande diskurserna (Winther Jørgensen & Phillips 2000:33). All social praktik kan ses som 

artikulationer i och med att de antingen reproducerar redan existerande betydelsetillskrivningar 

eller förändrar dem (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:43). 

Under analysen letas även identiteter. Identitet ses som någonting konstruerat och instabilt, som 

ständigt kan förändras. Människors identiteter i en diskurs är ett resultat av diskursiva processer 

och är en del av den diskursiva kampen.  När en identitet skapas handlar det först om 

subjektspositioner, alltså utifrån vilken position personer uttalar sig, till exempel ”man”, 

”miljöaktivist” eller ”sjuksköterska”. Genom subjektspositioner möjliggörs människors handlande, 

men begränsas även. En person kan ha flera subjektspositioner samtidigt i och med att det finns 

flera diskurser. En person kan till exempel både vara ”brandman” och ”pappa” samtidigt (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000:48f).

När det gäller tecknens relation till varandra gällande identiteter kallas det ekvivalenskedja. 

Ekvivalenskedjor är ett system eller en metod där tecken får en betydelse genom ett system av  

distinktioner (Bergström och Boréus, 2012:317). Inom diskursteorin ses en ekvivalenskedja enbart 

vara en en negation av en självklar identitet. De attributvärden som saknas i den självklara 

identiteten skrivs ut efter varandra så att dessa attribut bildar en kedja. Alltså de icke självklara 

egenskaperna. Ju längre denna kedja är, desto större skillnad är det mellan den självklara 

identiteten och ”de andras” identitet (Laclau och Mouffe, 1985:128f). 

Ett fastställande av en identitet är en reducering av möjligheter. Vissa egenskaper väljs att ses som 

relevanta medan andra egenskaper ignoreras. Det kan till exempel dölja skillnader som finns inom 

den kategoriserade identiteten och istället dra på en likhet som får representera den (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000:53). Vid identitetsskapandet kan det uppstå antagonism, det vill säga 

en konflikt. Det syftar på när identiteter hindrar varandra och det är därför inte möjligt att vara 

båda samtidigt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:55).

Teoretisk sett blir en diskurs sluten när alla moment är fastställda. Dock är förvandlingen mellan 

element och moment är i själva verket aldrig fullbordad i verkligheten (Laclau & Mouffe, 1985:110).

All diskursiv fixering är metaforisk. Alla alternativa betydelser samlas i det diskursiva fältet där de 
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ständigt konkurrerar med de betydelser som råder. En diskurs anpassar sig alltid till det den 

utesluter. Det diskursiva fältet är en reservoar av betydelsetillskrivningar. De alternativa 

betydelserna kan rubba de rådande, därför är diskurser aldrig vara permanenta. Diskursteorin gör 

aldrig klart om det diskursiva fältet består av all möjlig betydelsebildning eller om det endast 

innefattar de konkurrerande diskurserna. Winther Jørgensen och Phillips föreslår man skiljer på 

dessa genom att definiera diskursiva fältet som all möjlig betydelsebildning, medan det snävare 

som gäller diskurser som strider inom samma terräng definieras som diskursordning – ett begrepp

lånat av Norman Fairclough (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:34). Därför kommer det under 

studien distinkt skiljas åt för tydlighetens skull och för förståelse av vad det specifik rör sig om för 

alternativ betydelse. 

Texterna analyseras var för sig, och sedan göres en överblick för att se mönster och röda trådar. 

Efter att ha funnit återkommande temat och dylikt sorteras sedan nodalpunkterna, momenten, de 

flytande signifikanterna och identiteterna in i diskurser. 

Under analysen ses det till vilka betydelser som får råda, alltså vad som ”ryms”. Därmed analyseras

också vad som stängs ute alltså vilka alternativa betydelser som kämpar för att ersätta de rådande 

(Börjesson & Palmblad, 2007:33-51).

3.2.4 Metoddiskussion

Vanlig kritik mot diskursanalysen är att den lägger fokus på utsagor, och inte på den individ som 

yttrar dem. Detta menas ger ett sken av en jämlikhet som inte existerar och att alla har samma 

chans att uttala sig. Den anklagas för att vara blind för individuella och strukturella villkor. I denna

studie spelar dock inte det någon roll vem det är som säger vad eller vem som yttrar sig. Det är vad 

det talas om och hur som syftet fokuserar på. Dessutom menar bland annat Michael Foucault att 

maktaspekten både verkar och analyseras i diskurser och att den därför alltid är närvarande. 

Strukturen ser han som maktens uttryck, till exempel vilka subjekt som möjliggörs (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000:35).

För att andra ska kunna göra studien och förstå tillvägagångssättet, det vill säga att studien ska ha 

hög reliabilitet, är precisa och utvecklade analysverktyg önskvärt. Det problematiska inom 

diskursanalysen är dess öppna syn på hur verkligheten kan se ut, och därför kan slutsatserna och 

vägen dit vara svårtolkade. Därför är det viktigt att tydligt förklara hur och varför analysverktygen 

används och tydligt motivera steg för steg. I denna studie kan det gälla till exempel att tydligt 

förklara varför ett element anses vara en nodalpunkt eller varför en teori kan appliceras på ett 

stycke (Bergström & Boréus, 2012:405).

Det är viktigt att ta hänsyn till att man själv är en del av den konstruerade verklighet, kultur och 

sanning som undersöks. Syftet är att avslöja självklarheterna men samtidigt är man en del av dem. 
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Därför är det viktigt att i vidast möjliga utsträckning försöka vara främmande inför materialet och 

se det som en främmande meningsvärld. Det är inte en lösning, men det är en utgångspunkt och 

viktigt att beakta i och med att en diskursanalys aldrig kan bli helt objektiv (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000:28f).

En till aspekt som är essentiell att reflektera över är studiens validitet, alltså i fall materialurvalet är

relevant och det som ska undersökas faktiskt undersöks. Det gäller att se till det insamlade 

materialet och se i fall det är relevant och kan besvara frågeställningarna (Bergström & Boréus, 

2012:82f). I denna studie är detta inte ett stort problem, i och med att syftet är att undersöka en 

specifik kampanj och urvalet endast består av artiklar från denna. Antalet artiklar är stort och det 

brister inte på mängd valbart material. Dock är det viktigt att göra ett oberoende och slumpmässigt

urval för att det ska vara representativt och konstruera konkreta kriterier för vilka artiklar som är 

relevanta. 
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4. Analys

I materialet återfanns två diskurser. Det vill säga mönster i texterna som definierar världen och 

konstruerar verkligheten (Börjesson & Palmblad, 2007:10). Den ena är ”Vi gillar olika”, som 

argumenterar för kampanjen, och den andra är ”vi gillar lika”, som kampanjen argumenterar mot.  

Inom ”vi gillar olika” konstrueras identiteter som ”invandrare” och  ”vi”, och ett centralt begrepp är

nodalpunkten ”olika”. ”Vi gillar lika” centrerar främst kring identiteten ”dom”, samt 

”Sverigedemokraterna” och ”Sverigedemokraternas väljare”. 

Analysen är strukturerad på så vis att citat har plockats ut för att tydliggöra mönster, samt att de 

återkommande tecknen tas upp. I denna analys har det ingen relevans i vilken artikel det står vad, 

därför nämns det inte specifikt eller ingående från vilken artikel olika moment är hämtade eller var

de olika kopplingarna göres. 

4.1 ”vi gillar olika”

4.1.1 Olika

Den första och mest återkommande nodalpunkten är ”olika”. Det är alltså ett av de centrala 

tecknen som fastställer övriga tecken från element (tecken med flytande betydelse) till moment 

(tecken med fastställd betydelse). Det är även en flytande signifikant, alltså att dess betydelse och 

innebörd varierar beroende på sammanhang (Laclau & Mouffe, 1985:105f). I denna studies gäller 

det främst att ”olika” kopplas till moment inom ”vi gillar olika”-diskursen med olika tonlägen. 

Detta berörs ytterligare senare i analysen.

”Har barn från hela världen i samma klass i en skola, inga svenskar mer än jag, där är vi alla 

lika och ändå underbart olika. ÄLSKAR DET!” (Aftonbladet, 2010)

I detta citat svarar hen på frågan ”Vad gör du för att visa att du gillar olika?”. I svaret kopplar hen 

nodalpunkten ”olika” till momenten ”inga svenskar”och ”från hela världen”. Genom denna 

artikulation (hur momenten länkas samma med varandra) (Winther Jørgensen & Phillips 

2000:33) skapas en betydelse om att ”olika” betyder annat ursprung än svenskt. Denna 

artikulation förstärks när hen i nästa mening associerar sig själv med momentet svensk och 

kopplar det till ”olikas” motsats ”lika”. Svensk och inte svensk skiljs tydligt åt.

”... men jag har korta, långa, vita, svarta, folkpartister, socialdemokrater, unga, gamla, 

heterofila, homofila, tjänstemän och arbetare med mera runt mig. Var och en ger mig något – 

just för att de är olika er de mig nödvändig variation.” (Aftonbladet, 2010) 

Även här är det en person som svarar på frågan ”Vad gör du för att visa att du gillar olika?”. Hen 
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börjar med att skilja sig själv från ”olika” och ställer sig utanför artikulationen. Det är andra, i hens 

omgivning, som artikuleras till nodalpunkten. Hen associerar först ”olika” med olika moment 

kopplade till attribut, ”kort”, ”lång”, ”vit” och ”svart”. Detta är kategorisering utifrån fysik, vilket 

kan kopplas till rastänkande, alltså kategorisering utifrån påstådd fysik eller ursprung (Storey, 

2012:171f). Utan rasism finns inget uppenbart rastänk, men här kan det ändå inte direkt kopplas 

till rasism då ingen specifik rangordning målas upp i artikulationen. För att detta ska räknas ha 

tendens till rasism skulle det behöva gå att finna en tydlig rasordning (Fredrickson, 2009:5f). I 

hens artikulation kopplar hen även ”olika” till annat än attribut. Det artikuleras också till olika 

identiteter som ”socialdemokrat” och ”tjänsteman”, samt momentet ”sexuella läggningar”. 

”Självklart stöttar jag kampanjen eftersom min fru är från Kenya.” (Aftonbladet, 2010) 

Här får hen frågan ”Varför gillar du olika?”. I sitt svar länkar hen ”olika” till  sin fru från Kenya. 

Momentet ”Kenya”, ett annat land än Sverige, står i hans resonemang för ”olika”.  Även här 

artikuleras det till ursprung och särskiljs från Sverige och svensk. 

”En människas hudfärg, ras, språk och födelseort har ju ingenting med mänskliga kvaliteter att 

göra.”  (Lundberg, 2014)

Artikeln associerar här momenten ”hudfärg”, ”ras”, ”språk” och ”födelseort” till fenomen som kan 

skilja människor åt, alltså olikheter. Relevansen att koppla momenten till mänsklig kvalité kapas 

snabbt, men det tas ändå upp det som ett möjligt alternativ. Detta kan ses som en objektivitet, 

alltså att någonting uppfattas som självklart och därför går förbi outmanat (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000:43f). I artikulationen antas det relevant att dementera att momenten inte har med 

mänsklig kvalité att göra, och därför antas det finnas som en uppfattning. Ingen egen rangordning 

sker, och kan därför kopplas från rasismen. Även om en kategorisering sker så sker även en 

koppling till att inte rangordna och inget moment specificeras ytterligare med attribut eller 

egenskaper. 

”Min dotter ska gifta sig med en man från Sri Lanka och jag vill visa var jag står och att han ska 

känna sig trygg här.” (Aftonbladet, 2014) 

”Det är för att mitt barnbarn kommer att bli mulatt.” (Aftonbladet, 2014)

Vid en kortare intervju kopplas ”olika” med hens ingifte son från Sri Lanka, och hens kommande 

barnbarn som han kallar ”mulatt”. Detta i samband med motiveringen till varför hen valde en brun 

”Vi gillar olika”-hand till sin Facebookprofil. Personen kopplar i samma artikel ”olika” med  ”alla 

färger”, då troligtvis hudfärg med tanke på de tidigare artikulationerna. Därmed göres en 

uppdelning som kan jämföras med rastänk. I artikulationen kopplas ”olika” även ihop med andra 

moment som ”sexuella läggningar” och beskrivs som någonting ”gott” som är ”mot mörka krafter”. 
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Det är inte endast ”ras” som står bakom ”olika”.

Mer specifikt artikuleras ”olika” med olika subjektspositioner, alltså tillskrivna positioner (Winther

Jørgensen & Phillips, 2000:48f), som ”flykting”, ”svartskalle”, ”européer”, ”sydamerikaner” och 

”afrikaner”. Alltså subjektspositioner som inte tilldelas några andra egenskaper än att de tillhör 

”olika”. Nodalpunkten artikuleras frekvent till andra länder än Sverige, som exempelvis ”Polen”, 

”Bosnien”, ”Iran”, ”svensk-fransk”, ”sydkorean” och ”Colombia”. Även moment som ”neger” och 

”icke-vit” räknas in, samt ”kultur” och ”religion”. Detta gestaltar, alltså förmedlar bilden till 

allmänheten (Entman, 2004:5f), att ”olika” är ett annat ursprung än svenskt och att en 

kategorisering av människor utifrån ursprung och hudfärg är naturlig. Detta likt Linda Engshagens

studie om hur Lasermannens beskjutna gestaltas i media. Hennes resultat visar på att 

människorna i artiklarna kategoriseras efter sin hudfärg, alltså om de är ljushyad eller mörkhyad 

(Engshagen, 2002:46ff). Det kan även kopplas till Stuart Allans resonemang om att media 

konstruerar en definition av vad ras är och vilka problem det innefattar, alltså att media hjälper oss

kategorisera världen utifrån termen ras (Allan, 1999:158f).

Svenskar i sig räknas endast en gång in i ”olika”. Framför allt syftar ”olika” på dem som inte är från 

Sverige. Svenskheten kopplas snarare till likheten, som kopplas till motparten ”vi gillar lika”. Med 

det skapad ”lika”. ”Icke-vit” och ”icke-svensk” kopplas till vad ”Sverigedemokraterna” inte vill ha i 

Sverige. 

Frekvent kopplas ”olika” till moment som syftar till hudfärg, förutom när det gäller ”vit”. I och med

att det inte tas upp som ett moment, så antas det vara självklart. Dess position utmanas inte och 

det blir en objektivitet. Både ”svensk” och ”vit” antas vara normen, och nämns då inte varken i 

samband med färgen på huden eller i samband med ”olika”. Detta kan kopplas till Rickard Dyers 

teori om vithetsnormen, alltså att ”vithet” ses som en norm, och därför inte skrivs ut då det ser som

”normaltillståndet”. Det står för hela mänskligheten och får därför privilegiet att stå utanför 

”olika”, utanför det som måste kämpas för, eftersom det redan är accepterat som en norm (Storey, 

2012:183). ”Vit” blir måttstocken som ”olika” mäts utifrån. I Patrik Lundbergs debattartikel 

berättar han till exempel om en av sina föreläsningar, och nämner då två elever. 

”En gänglig pojke med mörk hy, lockigt hår och välstruken skjorta.” (Lundberg, 2014)

I detta sammanhang kopplas ”pojke” med  momentet ”mörk hy” och kopplas sedan till 

resonemanget kring ”olika”. Tidigare i texten pratar han om en annan pojke, en som räcker upp 

handen för att säga att allting kallas rasism i dagens Sverige. 

”Som vanligt räcker en pojke upp handen och påstår... ” (Lundberg, 2014)

Pojken här kopplas inte till någon hudfärg. Han kopplas inte till ”olika”, utan till Sverige. Hans 
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hudfärg lyfts inte som relevant i sammanhanget, och utefter diskursens övriga språk antas hans 

hudfärg vara vit. Vithet nämns endast i relation att ”olika” inte är det, eller att det är vad ”vi gillar 

lika” önskar. Själva rasen, att en person som det skrivs om är ”vit”, artikuleras inte. Det är en 

gestaltning av vithetsnormen, vilket även Allan skriver tenderar förekomma i media. Han berättar 

att studier gjorda på den mediala representationen av ras visar på gestaltning av dominanta 

vitkulturella attityder (Allan, 1999:157). Detta betyder att media fortsätter att upprätthålla en 

verklighetssyn där vithet inte behöver pekas ut, som bara antas. Det är en självklarhet, en 

objektivitet. Endast en gång benämns en person som vithudad, och då kopplas det till ”högre på 

listan”. 

”Medan sådana som jag, vithudade och kristna, hamnar högre på listan.” (Kazimierska, 2014) 

I detta sammanhang resonerar artikeln om ”vit hud” och ”kristendom” i relation till 

”Sverigedemokraterna” och att det gör att personer hamnar ”högre på listan”. Genom att benämna 

och skriva ut ”Sverigedemokraternas” kategorisering, alltså hur de skulle se på artikelförfattarens 

hudfärg, reproduceras deras synsätt genom språket. Det tas upp som ett alternativ, någonting som 

finns i diskursordningen, alltså en alternativ betydelse som kämpar mot den rådande diskursen 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000:34) . Detta skulle kunna kopplas till en antydan om att det i 

vår verklighet finns en rangordning efter ras i samhället, som i sin tur är en grund till rasism. 

”Ett privilegium är inte en bonus du får för att du är vit. Det är vad du slipper: Att söka jobb och 

bli nekad intervju på grund av ditt namn. Att stoppas av entrévärden på grund av fylla, trots att 

du är nykter. Att få spottloskor efter dig för att du bär slöja.” (Lundberg, 2014) 

Här uppmärksammas en rangordning efter ras. ”Vit” kopplas bort från ett antal moment som antas

hör ihop med ”icke-vit”, alltså ”olika”. ”Vit” ställs i motsats till ”olika”, de med annan”ras”, och de 

rangordnas till de privilegierade momenten.

”Är det något som jag älskar så är det olikheter. Det är det som gör människor, världen och livet 

spännande!” (Aftonbladet, 2010)

”Olika” blir någonting utöver det vanliga som inte en del av den rådande normen. Det är 

”spännande”. I fler artiklar artikuleras det även till momenten ”att älska”, ”upplevelser” och 

”erfarenheter”. Artikulationen tyder på att det är någonting utöver det vanliga, som tillför 

någonting annat än det som finns i vardagen. Andra moment ”olika” artikuleras till ”att respektera 

andra tankesätt” och ”tycka och tänka annorlunda”, vilket syftar på att det redan finns en mall som 

är ”rätt” tankesätt och tyckande. Det ses som exotisk och spännande, motsatsen till det ”lika”. Det 

blir dess binära opposition, alltså att de är ett motsatspar med en maktrelation (Hall, 2013:224f). 

Det går också att koppla till Edward Saids teori om orientalismen. En bild av ”den andre” 

konstrueras, och ”olika” artikuleras från ”likas” perspektiv, alltså det västerländska. Det är normen 
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och det ”rätta” sättet att tänka (Said, 1978:63ff). Därför blir ”lika” den dominanta rollen i den 

binära oppositionen dem emellan. 

Även om en viss del av artikulationerna till ”olika” kan kopplas till orientalismen, finns det även en 

del som skiljer sig från det. Orientalismen har till exempel kriteriet att väst aldrig ska ifrågasätta 

den gamla bilden av öst och att de alltid ska skiljas åt (Said, 1978:445). Men här, även om de 

kategoriseras, tillhör det ändå ett ”vi”. ”Olika” är därför också en flytande signifikant då dess 

betydelse ibland varierar beroende på sammanhang. För samtidigt som en kategorisering 

verkliggörs och det särskiljs från normen, kopplas det också ihop med att vara någonting att 

”älska”. Det binds till momenten ”kärlek”, ”vänskap” och ”tillsammans”. ”Olika” är en del av 

gemenskapen, trots tendensen till kategorisering. Det ses som en del av mänskligheten, det 

definierar, det är unikt och står för demokrati och rättvisa. Det räknas tillhöra en bättre värld. Det 

är någonting som alltid står för ”bättre”, ”öppensinnad” och att ”prova nya spår”. Det är trots sin 

status som ”den andre”, en del av ett ”vi”. Det är alltså en politisk situation i diskursen, det vill säga

att det råder kamp om betydelsen och att den därför kan variera (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000:43f). En alternativ betydelse cirkulerar i den diskursiva ordningen. 

4.1.2 ”Vi”

Kampanjens ”vi” är i sig också en nodalpunkt, men främst en identitet. Den inkluderar 

subjektspositionerna ”jag”, ”din”, ”min” och ”du”. En subjektsposition är alltså själva benämningen

eller benämningarna som väljs att koppla till identiteten (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:48f) 

”Viet” kopplas till momenten ”majoriteten” och  ”flera hundratusental följare” som beskrivs 

innefatta ungefär alla utom Sverigedemokraterna. ”Vi”, alltså jag, du, min, din, majoriteten, flera 

hundratusentals, står för att ”gillar olika”. Identiteten kopplas till att stå för momenten ”mångfald” 

och vill kopplas från momentet ”rasism”. Det är en ”varm vind”, till skillnad från motståndarnas 

”kalla vind”. 

”Viet” ställs snabbt mot ett ”dom”, de som ”gillar lika”, och blir en dominant del i en binär 

opposition. Detta likt som i Cederqvists och Baics uppsats där krönikörerna som skriver om Bo 

Hanssons ”svarting”-uttalande snabbt ställer ”vi:et” som motsats till rasister. Det får en negativ 

ton, i och med att det tas avstånds från, och blir därför den negativa delen av de två parterna. 

”Istället för att slänga en massa skit på våra stackars invandrare borde vi fråga vad de heter, 

vad de har jobbat med.” (Aftonbladet, 2014)

Här i ovanstående citat kopplas invandrarna till ”de”, och därför blir ”vi:et” inte invandrare. ”Vi” 

ställer sig i artiklarna positiv till invandringen, men identifierar sig aldrig som invandrare, utan 

kopplar det endast till nodalpunkten ”olika”. ”Vi” gillar därför invandringen, men anser sig inte 

vara en del av det. Detta gestaltar invandring som någonting som alltid finns omkring en, men som 
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inte är någonting man själv associerar sig med. 

”Fördomar kan bara lindras med upplysning. Du och jag kan visa strupen och berätta för 

människor att de sårar oss.” (Lundberg, 2014)

”Vi:et” följer mönster från Malmstens avhandling om antirasismen, där antirasismen förlitar sig på

kunskap för att framföra sitt budskap. Detta genom att länka ”vi” med momentet ”upplysa” samt 

”ansvar”. Samtidigt kopplas ”vi gillar lika”-diskursen ihop med ”okunskap”, och ställs i sin tur i 

relation mot ”vi” och kopplas ihop med rasismen, som ”vi” sägs vilja bekämpa. 

4.1.3 Invandrare 

”Invandrare” är en identitet som kopplas till ”olika”, alltså ett resultat av en ekvivalenskedja mellan

subjektspositionen ”invandrare” och momenten som kopplas till den. ”Invandrare” kopplas till 

momenten ”annat ursprung än svenskt”, ”hudfärg”, ”främling”, ”kultur” och ”etnicitet”. 

”Invandrare” associeras till andra länder än Sverige.

”Invandrarna fick aldrig riktigt något eget rum i Folkhemmet, de förvisades till gästhus utanför. 

Deras utanförskap har man förklarat med kultur, etnicitet, klädesplagg, språksvårigheter och 

ibland diskriminering.”  (Adami, 2010)

Här blir det en objektivitet att invandrarnas utanförskap vanligtvis kopplas till momenten ”kultur”,

”etnicitet”, ”klädesplagg”, ”språksvårigheter” och ”diskriminering”. Det blir även en självklarhet att 

invandrarna är utanför folkhemmet och inte en del av det. Som i tidigare forskningen, Bo Hansson,

där de talas om de som diskriminerats av Bo Hanssons uttalande, tilldelas invandrarna en offerroll.

”Antingen tycker man synd om invandrare och pratar om hen som om hen vore ett skört barn. 

Eller så tycker man att invandring är det sämsta påhittet i svensk historia och pratar om 

invandraren och det mångkulturella Sverige som något man kan kasta i papperskorgen och 

slänga ut från landet. Men i min mening, jag som bor i Alby, då är invandraren varken någon 

som det är synd om eller som går att trolla bort.” (Doggelito, 2014)

Här framställs associationen mellan invandrare och ”skört barn” och att de är ”synd om” som 

objektiviteter. För att kunna försöka dementera associationen krävs det nämligen att det måste 

antas att det finns någonting att dementera.  Samma gällande kopplingen till ”kasta i 

papperskorgen” och ”sämsta påhittet i svensk historia”. Genom att försöka dementera bilden byggs 

föreställningen om att den uppfattningen finns som en objektiv sanning. Texten fortsätter sedan 

koppla identiteten ”invandrare” till momenten ”demokrati”, ”demokratiska” ”värderingar”, 

”hemländer” och ”kulturella trender”. 

”Jag kan förstå att folk tycker att det finns problem med integrationen och invandringen men jag
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kan inte förstå att man tror att lösningen är att vi ska bli mer stängda.” (Aftonbladet, 2014) 

Även här blir påståendet en objektivitet. ”Invandringen” kopplas till momentet ”problem”, och att 

folk kan tycka att det är det. Även fast artikeln argumenterar mot den föreställningen, öppnar 

associationen upp för att möjligheten finns.

Genom att artiklarna gång på gång försöker dementera associationer mellan ”invandrare” och vissa

egenskaper skapas det en plats för dem som alternativa betydelser i den diskursiva ordningen.  

Tillsammans skapar dessa alternativa betydelser en stereotyp bild av ”invandrare”, alltså en grov 

förenklad föreställning. ”Invandrare” fångar alla med annat ursprung än svenskt, och grupperar 

därför individer (Lindgren, 2009:92). Stereotypen tilldelar alla inom gruppen dragen ”stackare” 

och ”skört barn”. I och med identitetens koppling till ”olika”, som har en undergiven position i en 

binär opposition, blir försöket att dementera de negativa associationerna kontraproduktivt. När 

negationen, stereotypen, försöks dementeras så konfirmeras det i själva verket. Det blir en ond 

cirkel. Artiklarna försöker prata gott om ”invandraren” men genom att fortfarande koppla 

identiteten till de negativa aspekterna påvisar det den binära oppositionens begränsningar. De 

fortsätter vara nummer två  till identiteten ”svenskar” som är en del av ”vi:et”, och kopplas 

fortfarande till de icke önskvärda egenskaperna. 

I jämförelse med den svenska identiteten råder det antagonism, alltså en konflikt. Identiteterna 

hindrar varandra (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:55). ”Invandrare” och ”svensk” associeras 

till varandras motsatser, och det går därför inte att vara båda samtidigt, utan de krockar. En person

kan inte vara från ett annat land än Sverige, ha en annan ras än ”vit” och samtidigt vara svensk, 

enligt identiteternas ekvivalenskedjor (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:55). För att upplösa 

antagonismen skulle vissa essentiella moment i kedjan i respektive identitet behöva utmanas i den 

diskursiva ordningen och bytas ut. Till exempel att svensk inte skulle kopplas ihop med svenskt 

ursprung.

4.2 ”Vi gillar lika”

4.2.1 Dom 

Först och främst konstrueras diskursen som en motsats till ”vi gillar olika”.  ”Vi gillar lika” blir ett 

”dom”, ett ”icke-vi”. Därför kan ”dom” ses som dess centrala nodalpunkt. Det blir snabbt en binär 

opposition till ”vi:et”, och tilldelas ”icke- vi” egenskaper. 

”Dom” kopplas flertal gånger till moment som ”främlingsfientliga”, ”mörka krafter” och 

”högerextremister”. Detta kopplas i samma veva till ”skrämmande”, ”otrygghet” och ”missnöje”. 

Det ges negativa associationer, och blir ”vi:ets” motsats, som kopplas till ”tillsammans”, ”kärlek” 

och ”kunskap”. Till mer specifika identiteter kopplas ”dom” även snabbt till 
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”Sverigedemokraterna”, men även subjektspositionerna ”National Front” och ”nazister”. ”Dom” ses

på med rädsla och de anses vara inskränkta. De ska enligt texterna skämmas och ses som 

klandervärda. När ”vi:et” gillar invandrare, hatar ”dom” invandrare. Det artikuleras ihop med att 

inte vilja bo i ett multikulturellt samhälle. De vill ha ett ”rent” Sverige, som här i denna bemärkelse 

då betyder det som kopplas till svensk, som kopplat till ”dom” associeras med ”svenskt ursprung” 

och ”vit”. 

”Dom” associeras bland annat med högerextrema partier, vars framfart beskrivs som ”en mörk 

riktning” och någonting att ”vara rädd för”. ”Dom” beskrivs innefatta ”missnöjespartier” och 

egenskapen ”missnöjd”. De personer som kopplas till ”dom” är ”inte tillräckligt insatta”, ”förstår 

inte” hur farligt det är och är någonting att ”vara rädd för”. 

4.2.2 Rasism

”Trots att det fanns rasistiska vindar som ville stämpla mig som invandrare, osvensk och icke-

välkommen...” (Doggelito, 2014)

”Rasistiska vindar” kopplas till att kategorisera människor utifrån en rangordning, bland annat 

kategoriserar ”rasistiska vindar” subjektspositionerna ”invandrare” och ”osvenskt” som längre 

ställd i ordningen genom att koppla dem till momentet ”icke-välkommen”. Genom artiklarnas 

artikulationer kan ”rasism” även kopplas till den teoretiska rasismen. Genom att kategorisera 

utifrån ”osvensk” och ”invandrare”, som i diskurserna kopplas till ursprung, kategoriseras det efter 

ras. Kopplingen till ”icke-välkommen” tyder på att nodalpunkten ”rasism” anser att ett visst 

ursprung är bättre än ett annat. Därmed kan det kopplas till en rasordning som resulterar i en 

handling ( ”mig” i texten stämplas och görs icke-välkommen) och därmed rasism. Här ligger fokus 

mer på att peka ut det rasistiska handlandet, snarare än att fokusera på vad rasismen gör. Det görs 

även till en objektivitet att ”de rasistiska vindarna” skulle stämpla dessa kategoriseringsmoment.

”De ser inte sina handlingar som rasism. Däri ligger grundproblemet för mig, för pojken på 

skolan och för de hundratals svenskar som inte ser ut som alla andra.” (Lundberg, 2014)

Även här ”ser inte” rasisterna problemet. De, som i Cederqvists och Baics uppsats om Bo Hansson, 

ses som dum. Fokuset tas bort från vad som rasismen gör, till att ligga på vad som gör att den 

existerar. 

”Att okunnighet och rädsla är den grund som rasismen måste vila på för att fortsätta växa. 

Okunnighet om andra människors sätt att leva. Rädslan för att förlora ett socialt privilegium.” 

(Lundberg, 2014) 

Ett flertal gånger beskrivs ”rasism” som någonting som uppstår av okunskap, som i sin tur fodrar 

rädsla. I citatet ovan sägs det även leda till att den fortsätter att växa, och att rädslan bottnar i att 
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ett socialt privilegium inte vill förloras. Som i Dyers teori om vithet, tas det som en självklarhet att 

”svensk” och ”vit” hör ihop med ”socialt privilegium”. Det är en objektivitet. 

Dessutom associeras ”rasism” aldrig med sin teoretiska definition rakt ut, alltså att det bygger på 

en föreställning om en rasordning. Det sker genom andra associationer. Främst kopplas det istället 

till egenskapen ”högerextremism” och identiteten ”Sverigedemokraterna”. Det kopplas ihop med 

”fördomar” samt med svagheter som ”kryptonit” och ”glidtackling bakifrån”. Det är ett 

missförstånd som får konsekvenser, vilket tar bort ansvaret och det aktiva valet. 

4.2.3 Sverigedemokraterna 

”Sverigedemokraterna har svarat på Aftonbladets kampanj med en egen: ”Vi gillar lika”.” 

(Ismail, 2010)

”Sverigedemokraterna” likställs med kampanjens motsats. Istället för att gilla ”olika”, gillar de dess

motsats, momentet ”lika”. Alltså ”olikas” motsats, svenskar, folk som inte har utländskt ursprung. 

De kopplas frekvent ihop med momenten svenskhet och likhet. 

”Sverigedemokraterna” associeras med moment som att de är ”rädd för det främmande” och är 

”mot främmande kulturer”. Detta kopplas ihop med att det ”ses som hat”, är ”kallare” och är 

”obehagligt”. De ges negativa egenskaper som att de ”saknar politik”, har en ”ansvarslös ekonomi” 

och att de slänger skit på ”våra stackars invandrare”. Dessutom ”dömer de människor utifrån 

hudfärg”. De anses skapa ett otryggt Sverige, vilket snabbt kopplas ihop med ”olika” språk, kultur, 

religion och tankar.

Även Sverigedemokraterna kopplas ihop med okunskap, och är ”generat okunniga”. De vet inte 

bättre, och är  ”inte särskilt intelligent”. De blir motsatsens till ”Vi gillar olika” som kopplas till 

”kunskap”. Deras tankesätt kopplas ihop med ”fascistiskt”. 

”Vad är det fantastiska med Saudiarabisk diktatur som Jimmie Åkesson och Co vill föra till vårt 

underbara land?” (Ismail, 2010)

”Olika” kopplas ihop med demokrati och till ”Sverigedemokraterna” dras paralleller till 

”Saudiarabiens diktatur”, ”odemokratiska tankar” och gamla ”Nazityskland”. De står för 

”religionsförtryck”, ”stoppa invandring” och ”assimilering”. Alltså motsatsen till det 

invandrarvänliga ”vi gillar olika”. Istället för ”olika”, som står för gemenskap, står 

”Sverigedemokraterna” för  ökat ”utanförskap” och ”samhällsklyftor”. 

Fast än att den blir den negativa aspekten i en binär opposition mot ”viet” så kopplas det ihop med 

svenskheten och vitheten, som framställs som normen. På det sättet får de ändå en stark position 

och en koppling till ”viet”. 
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”Det är en missuppfattning att Sverigedemokraterna hatar alla invandrare. Sanningen är att SD

rangordnar alla invandrare. Det ger människor olika karaktärsdrag utifrån bisarra 

etnokriterier, ungefär som i en uppdaterad form av skallmätning. Främsta hatobjektet är kort 

sagt utomeuropeiska muslimer som anlänt till Sverige efter 1985.”  (Kazimierska, 2014) 

”Sverigedemokraterna” sägs döma människor efter karaktärsdrag utifrån ”etnokriterier” och 

antyds se ner på ”muslimer”. Detta genom att beskriva dem som ”Sverigedemokraternas 

hatobjekt”. Detta antyder att ”Sverigedemokraterna” är rasistiska, enligt Fredricksons definition då

de både kategoriserar och rangordnar. 

4.3.4 Sverigedemokraternas väljare

”De hittade en fråga som tilltalade de missnöjda. Om man inte är tillräckligt insatt kanske man 

tror den här politiken kan leda till en bättre värld. De kanske inte förstår hur farligt det är.” 

(Aftonbladet, 2014)

Till skillnad från nodalpunkten Sverigedemokraterna, beskrivs dess väljare till viss del med 

momenten ”missnöjda”, ”inte tillräckligt insatta” och ”förstår inte”. Ansvaret förskjuts från dem, 

och de förstår snarare inte partiets politik. 

”Avundsjukan tar över, bitterheten biter sig fast och frustrationen kanaliseras mot de 

syndabockar som är närmast till hands: ”invandrarna”. (Adami, 2010)

Även här bortförklaras deras röstval genom ekvivalenskedjan. De kopplas till känsloladdade 

moment som ”avundsjuka”, ”bittra” och ”frustrerade”. Det är inte Sverigedemokraternas politik 

som lockar, utan det är känslorna som är boven.

”Egentligen har de ingenting emot olikhet. Skrapar man bara lite på ytan finns det nästan alltid 

en känsla av maktlöshet och underlägsenhet, bakom främlingsfientligheten.” (Adami, 2010)

”Sverigedemokraternas väljare” kopplas aktivt från de moment som kopplas till identiteten 

”Sverigedemokraterna”. De binds snarare ihop med momenten ”maktlöshet” och ”underlägsenhet”.

De är egentligen ”inte mot olikhet”. ”Sverigedemokraternas väljare” byggs upp som en identitet 

skild från partiet själv. I samma artikel kopplas de även till ”olydiga barn”, ”inte alls 

främlingsfientliga”, ”att de tror på ihåliga illusioner” och ”lättvindiga löften”. Det binds även till 

nodalpunkten ”rasister”. Genom att särskilja på ”Sverigedemokraterna” och 

”Sverigedemokraternas väljare” gestaltar media en bild av att de är skilda från partiet och därmed 

de moment som är kopplade till dem. Detta tar bort deras ansvar för de åsikterna. 

”Sverigedemokraterna” blir otroligt negativa, men det finns inga exakta personer som kopplas till 

dem förutom själva partiet och dess partiledare.
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Dock är identiteten ”Sverigedemokraternas väljare” även en flytande signifikant. I en artikel 

kopplas identiteten tydligt till samma moment som ”Sverigedemokraterna”. 

”Jag tror det är hög tid att inse att det är människor som inte tycker om invandrare och 

invandring som röstat in Sverigedemokraterna i riksdagen.” (Helin, 2010)

”Sverigedemokraternas väljare” artikuleras här till på att de inte tycker om ”invandrare” och 

”invandring”. De associeras här till skillnad från sin andra betydelse till att rösta på 

”Sverigedemokraterna”. Det blir dess alternativa betydelse som finns i diskursordningen som 

utmanar den i det här fallet mer övergripande uppfattningen om att de hålls särskilda.

”De som har röstat på Sverigedemokraterna gillar deras politik. De är inga stackare som inte 

riktigt fattat vad de gjort när de röstat.” (Helin, 2010)

Här råder en politisk situation inom identiteten. De olika definitionerna om vad 

”Sverigedemokraternas väljare” kämpar om vad som ska gälla. I detta citat är det ”inte synd” om 

identiteten och än en gång binds den ihop med att ha röstat på ”Sverigedemokraterna”, vilket ger 

en direkt koppling till identiteten ”Sverigedemokraterna”. Dock tas den andra alternativa 

betydelsen upp här som att det råder en objektivitet om att den uppfattningen också finns. 

4.3 Sammanfattning 

I artiklarna återfinns två diskurser, ”vi gillar olika” och ”vi gillar lika”. Den ena är det som kopplas 

till kampanjen och den andra är vad den tar avstånd från.  

Den mest återkommande nodalpunkten i texterna är ”olika”. Den används främst inom diskursen 

”vi gillar olika”. Den kopplas främst till moment rörande ursprung, både i bredare och mer specifik 

benämning. Några exempel på detta är momenten ”fru från Kenya”, ”ingifte sonen från Sri Lanka” 

och ”barn från hela världen”. Det associeras även med hudfärg, då också i både bredare och mer 

specifik benämning. ”Olika” kopplas främst till annat ursprung än svenskt och annan hudfärg än 

vit. När ”svensk” och ”vit” nämns räknas de till ”olikas” binära opposition ”lika”.  Det skrivs inte 

alltid ut, utan i de flesta fall i texterna antas det vara den rådande normen om ingenting annat 

påpekas. Det blir grunden som utgås från, och därför blir ”lika” den dominanta delen av en binär 

opposition. 

”Olika” blir ”den andre” och någonting exotisk snarare än en del av vardagen . Det är någonting att 

vara nyfiken på. Bilden som målas upp kan kopplas till en rasordning, och därmed rasism. ”Olika” 

är också en flytande signifikant då det samtidigt kopplas till att vara någonting att ”älska” och att 

”eftersträva”, trots sin sekundära status. Den bild som skapas av ”olika” målas upp som en självklar

sanning. Rasordningen och kategoriseringen ifrågasätts inte, utan det antas att kampanjen måste 

kämpa för att de ”olika” ska accepteras på samma sätt som ”lika”. 
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Inom diskursen ”vi gillar olika” konstrueras en ”vi”-identitet. Ett ”vi” som inkluderar ”jag”, ”din”, 

”min” och ”du”. ”Vi” kopplas till ”majoriteten” och står för att ”gilla olika”. Identiteten ställs snabbt 

mot ”dom”(de som kampanjen tar avstånd från) och framställs som en dominant del i en binär 

opposition. Det kopplas till positiva moment som ”tillsammans” och  ”demokrati”. ”Viet” är positiv 

till invandring, men är själv inte en del av det. Det är någonting som alltid rör någon annan.    

Till ”olika”, kopplas även identiteten ”invandrare”, som i sig själv inte är en del av de som står för 

kampanjen.  Identiteten byggs upp som en del av ”olika”. De beskrivs befinna sig utanför 

folkhemmet och associeras till annat ursprung än svenskt. Flertal gånger kopplas identiteten till 

moment som ”skört barn” och ”problem” i ett försök att dementera associationerna. I och med att 

det tas upp som ett alternativ  byggs den identiteten upp som ett alternativ i den diskursiva 

ordningen. Det är en stereotyp där dessa moment får representera den stora massan som 

associeras under ”invandrare”. Mellan ”invandrare” och ”svensk” råder det antagonism, vilket 

betyder att du inte kan inneha båda identiteterna samtidigt.

Till diskursen ”vi gillar lika” associeras en tydlig ”dom”-identitet och de beskrivs som ett ”icke-vi”. 

Dem tilldelas motsatsen av ”viets” egenskaper och artikuleras till moment som ”mörka krafter”, 

”främlingsfientligt”, ”skrämmande”, ”otrygghet” och ”missnöje”. Det är någonting att ”vara rädd 

för”. 

En av diskursens nodalpunkter är ”rasism”. Den associeras till att kategorisera människor utifrån 

ras och kan därför kopplas till den teoretiska definitionen av rasism. ”Rasism” kopplas till att ”inte 

se” själva problemet. Fokus ligger på vad som orsakar ”rasism” och att det till stor del beror på 

okunskap, som i sin tur leder till rädsla. ”Rasism” kopplas aldrig ordagrant till den teoretiska 

definitionen av rasism. 

En av ”vi gillar lika”-diskursens identiteter är ”Sverigedemokraterna”. En identitet som får stå för 

det kampanjen tar avstånd från. De ”gillar lika”, ”svenskhet” och ”vithet” och  är ”rädda för det 

främmande”, de är ”kallare” och är kopplas till ”obehagligt”. Deras ekonomi beskrivs som 

ansvarslös och de ”dömer människor utifrån hudfärg”. Frekvent kopplas ”Sverigedemokraterna” 

till negativa moment, och kopplas även ihop med ”okunskap”. De beskrivs som ”inte särskilt 

intelligenta” och sägs stå för ”ökat utanförskap”. Fast än att identiteten blir den negativa aspekten i 

en binär opposition mot ”vi ”, så kopplas ”Sverigedemokraterna” ihop med ”svenskhet” och 

”vithet”, som framställs som normen. På det sättet får de ändå en stark position. Kopplas som 

”dom” också ihop med rasism och främlingsfientlighet. 

Identiteten ”Sverigedemokraternas väljare” särskiljs tydligt från ”Sverigedemokraterna” genom att 

kopplas till andra moment. Till skillnad från ”Sverigedemokraterna” beskrivs dess väljare till viss 

del med momenten ”missnöjda”, ”inte tillräckligt insatta” och ”förstår inte”. Ansvaret förskjuts från

dem och de förstår snarare inte partiets politik. De kopplas till känsloladdade moment som 
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”avundsjuka”, ”bittra” och ”frustrerade”. Detta kopplas sedan till att de målas som syndabockar. 

Det är inte Sverigedemokraternas politik som lockar, utan det är känslor som ligger bakom deras 

politiska val. ”Sverigedemokraternas väljare” är dock också en flytande signifikant då det även 

finns en artikel som kopplar dem till samma moment som ”Sverigedemokraterna”.

5. Diskussion 

Artiklarna bygger en verklighet där det finns en kategorisering utifrån ursprung och utseende. Det 

framställs som en självklarhet att det finns en rasordning att bekämpa. En kategorisering bygger i 

sin tur på att ”det spelar roll”. Hela rasteorin bygger i denna studies teori på rasism. Därför 

verkliggörs grunden för rasism när rasteorin reproduceras och den kämpar i den diskursiva 

ordningen som en alternativ betydelse. ”Olika” kopplas också snabbt till ”den andre” och särskiljs 

från ”vi:et”. ”Olika” kopplas till annat än den rådande normen, alltså ”lika”, ”vit” och ”svensk”. 

Detta sker inom båda diskurserna och antyder att ”olika” anses vara någonting avvikande.  ”Olika” 

definieras utifrån ”likas” perspektiv och värderingar, och argumenteras för ur den situationen. 

Det skapas en tydlig maktrelation där artiklarna tilldelar sig själva, ”vi:et”, den dominanta rollen 

med positiva egenskaper. Inom diskurserna finns det dock ett antal maktkamper som går mot 

varandra. Till exempel är ”lika” dominant över ”olika”, medan ”vi:et”, som kopplas ihop med 

”olika”, är dominant över ”dom” som kopplas ihop med ”lika”. ”Vi” och ”dom” relationen påverkar 

”vi:ets” relation till ”invandrare”, alltså att ”doms” syn på invandrare reproduceras till ”vi:et” som 

då placerar ”invandrare” i en binär opposition mot sig själv. Så även om ”vi:et” kämpar mot ”dom” 

och för ”olika” och ”invandrare”, ser de ändå ”olika” och ”invandrare” som längre ställd än vi:et och

som en exkluderad del. Det blir kontraproduktivt då de fortsätter att reproducera ”doms” 

rasordning. Materialet uppfyller därför till viss del Kenan Maliks tes, alltså att antirasismen 

tenderar att kategorisera efter rasismens villkor, och därmed reproducerar rasism. I sin tur 

förmedlar det ”sanningen” att det är så verkligheten är strukturerad. Dock sker det inte via några 

specifika uttalanden, utan rasismen verkar i bakgrunden. Den ger avtryck i språket som i sin tur 

kan uttrycka sig i handlingar och attityder. Det konstruerar i sin tur villkoren för hur ras och 

ursprung ska uppfattas vara uppbyggd genom hur det gestaltas. Hade ras inte definieras och 

verkliggjorts i artiklarna hade allmänheten inte vetat det skulle vara någonting att tycka om eller 

bry sig om. Detta blir inte problematiskt genom att det talas om ”olika”, utan genom att ”olika” 

ställs mot ett ”lika”, alltså att alla inte räknas som ”olika”. Problemet är att olika inte inkluderar 

alla, utan endast andra. Detta enligt dagordningsteorin som nämns i inledningen, alltså att media 

bestämmer vad man ska bygga sin åsikt om. 
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Materialet pekar på att det är andra som står för hotet, alltså ”vi gillar lika”. Det är aldrig ”vi:et” 

som står för att ”gilla lika”. De som innefattas av ”vi gillar lika”-diskursen associeras med alla 

egenskaper som hör till det som kampanjen ständigt tar avstånd från. Samtidigt personifieras inte 

vilka människor som tillhör ”dom”. ”Sverigedemokraternas väljare” kopplas från 

”Sverigedemokraterna” vilket betyder att väljarna, de specifika människorna, kopplas bort från de 

moment som tillskrivs ”Sverigedemokraterna”. Det blir en sorts kraft, icke personer som står för 

motståndet. Människorna som väl associeras till ”dom” beskrivs istället som mindre vetande och 

känslostyrda. De som ”gillar lika” beskrivs gång på gång med momentet ”okunskap”. Artiklarna 

nämner inte heller konkret vad som bör göras åt det ”dom” står för. Genom artikulationen av ”vi 

gillar lika” målas det en bild av att det är att bekämpa dem som är av relevans, vilket genom 

dagordningsteorin gör att det är just det som ska bildas uppfattning om. Att rannsaka sig själv och 

samhället i sin helhet tas inte upp som ett alternativ.  

I och med att Aftonbladet valt ut vad som ska publiceras och vilka ämnen som ska tas upp, 

bestämmer de även vad som ska diskuteras och vad som ska bildas en uppfattning om. Detta leder 

till att bilden reproduceras till allmänheten genom media. Man skulle kunna dra slutsatsen att 

artiklarna går mot kampanjens egna syfte. Till viss del gestaltar de att en kategorisering efter ras 

och ursprung är fel, och att ”Sverigedemokraterna” har fel. Men de reproducerar som tidigare sagt 

just det sättet att definiera, och fortsätter därför att reproducera bilden att det är relevant att dela 

upp människor. Materialet säger att de är fel så länge det är andra som gör det, men reflekterar 

inte över att de själv gör det. När de själva gör det är det okej och budskapet blir därför tvetydigt. 

I framtida forskning skulle det därför kunna vara relevant att studera hur det skrivs om en specifik 

identitet, till exempel ”invandrare” i antirasistiska sammanhang. Detta skulle antingen kunna ske i 

form av en kvantitativ studie där man ser i vilka sammanhang uttrycket förekommer eller i en 

kvalitativ, där det likt som i denna studie ser vad som kopplas ihop med identiteten. Det skulle 

även vara relevant att studera antirasismens förmedling i andra plattformar som till exempel på 

sociala medier som Facebook eller Twitter. 
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