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Abstract

Due to the success of the Populist Party Sverigedemokraterna in the Swedish
election of 2006, the daily paper Sydsvenska Dagbladet published a number of
columns written by well-known academics, writers and debaters. Their aim was to
address the question of why this happened in the election and what it is in the
Swedish society today that brought forward these trends. The first and the last
word was given to the writer Fredrik Ekelund, and therefore the debate was
named Ekelunddebatten.

The debaters are fighting to present their view of the world as the only option
when categorizing different societal groups and appointing themselves as group
representatives. My aim is to unravel these different conceptions of the world and
to do this I use the Dicourse Analysis as a method. I discuss the results with
Critical Discourse Theory as a theoretical base and also from the view of the
current societal discourses: the working class discourse, the multicultural
discourse and the discourse of political correctness.

I mainly observe four different conceptions of the world with different posing
of problems. Depending on which world conception that is and becomes the norm,
the society as a whole experiences consequences.

Keywords: discourse, power, world conception, multiculturalism, political
correctness
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1 Inledning

I valet 2006 erhöll Sverigedemokraterna stora framgångar, framförallt i södra
Sverige. Många chockerades av detta resultat, och antalet personer som ämnat
förklara valutgången har varit stort. I början av oktober publicerade Sydsvenska
Dagbladet ett antal debattartiklar på kultursidorna för att analysera
Sverigedemokraternas framgång. Dessa artiklar debatterade även de faktorer i det
svenska samhället som ligger till grund för denna trend. Debattartiklarna var arton
till antalet där både första och sista ordet gavs till författaren och debattören
Fredrik Ekelund, vilket lett till att debatten kommit att kallas Ekelunddebatten.

I den här uppsatsen ämnar jag koppla förhållandet mellan språk och
representation vilket påverkar allas vårt meningsskapande. Detta gör jag genom
att se till de normreproducerande verklighetsföreställningar i Ekelunddebatten i
Sydsvenska Dagbladet som både konstituerar och konstitueras av sociala
strukturer och maktstrukturer genom språket.

Vi har myter i samhället som organiserar sociala rum som exempelvis ’väst’¨.
Detta sociala rum kopplar typiskt ihop en geografisk del av världen med begrepp
som till exempel ’vita människor’, ’civilisation’, ’den kristna kyrkan’ och ’liberala
demokratiska institutioner’. Men ’väst’ som socialt rum är inte fast utan olika
diskurser kämpar om att fylla den med olika innehåll (Winther Jørgensen &
Phillips 2000:57-58). Det är just detta de arton olika skribenterna i
Ekelunddebatten gör på kultursidorna; de strider om att göra sin egen världsbild
gällande. Genom att kategorisera människor i olika samhällsgrupper med olika
positioner både inbördes och mellan grupper vill skribenterna skapa någon slags
ordning i vår tillvaro. Olika gruppidentiteter skiljer sig i fråga om makt både
formellt och informellt och kan fungera både som inkluderande och exkluderande.
Detta vill jag visa genom att utföra en diskursanalys på debattinläggen med kritisk
diskursteori som diskussionsunderlag.

1.1 Syfte och Frågeställning

Språket fungerar som en förstärkare av olika föreställningsvärldar (Börjesson
2003:53) och mitt syfte är att blottlägga dessa olika föreställningsvärldar som
ligger till grund för Ekelunddebatten. Skribenterna är av olika bakgrund men
gemensamt för dem alla är att de representerar en större grupp. Väldigt förenklat
så kan jag urskilja två olika grupper. Den ena gruppen beskrivs som den kategori
människor som röstade på Sverigedemokraterna, vilka ett antal skribenter anser
sig representera, dock utgår dom aldrig ifrån sig själv. Den andra gruppen är den
kategori människor som framställs som grund till att Sverigedemokraterna vunnit
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framgångar, och även denna grupp representeras av ett antal skribenter; dock
utgår dom inte heller här ifrån sig själv. Vi har följaktligen två grupperingar av
människor vars heterogenitet aldrig problematiseras. Skribenterna kategoriserar
olika grupper i samhället och utser sig själv som representant för dessa, utan att
problematisera sin egen roll eller uppdelningen som sådan. Det är just denna
problematisering jag ämnar belysa och för detta krävs ett antal frågor vilka lyder
som följer:

• Vilka är de olika verklighetsuppfattningar som representeras i
Ekelunddebatten i Sydsvenska Dagbladet och i vilken mån står de i
ett motsatsförhållande till varandra?

• Kan det få samhälleliga konsekvenser om den ena eller andra
verklighetsuppfattningen tar över och vilka skulle dessa i så fall
kunna vara?
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2 Ekelunddebatten

Sydsvenska Dagbladet är den största dagstidningen i Skåne. Dess politiska färg är
oberoende liberal och den har en upplaga på ca 130.000 kopior per dag. Som
nämns i inledningen fick Ekelunddebatten sitt namn efter Fredrik Ekelund,
författare och debattör, känd för att utgå ifrån arbetarens perspektiv. I oktober
månad 2006 valde han att kommentera Sverigedemokraternas framgångar i valet.
Hans debattartikel på kultursidorna i Sydsvenska Dagbladet fick stor respons,
mestadels av andra författare, men även av akademiker och andra aktiva i
samhällsdebatten i stort. Övergripande handlade diskussionen om
integrationsproblematiken i Malmö där skribenternas olika syn på samhället gör
sig gällande.

Som bakgrund till min kommande analys vill jag här presentera de olika
skribenterna, samt diskutera det faktum att debatten placerades på kultursidorna
och inte på några andra debattsidor.

2.1 Skribenterna

Eftersom Fredrik Ekelund var den som var först ut att kommentera problematiken
var det även han som gavs makten att sätta agendan. Dock drog debatten åt något
olika håll beroende på skribenternas bakgrund och intresseområde. Viktigt att
tillägga är att Ekelund även gavs makten att avsluta debatten. På så sätt gavs hans
inlägg större tyngd än övrigas. I min uppsats kommer exempel från debatten att
ges där skribenternas efternamn kommer att användas när jag refererar. Redan här
vill jag dock namnge de femton skribenterna:

• Fredrik Ekelund – författare
• Natik Awayez – konstnärlig ledare, Inkonst
• Mats Kolmisoppi – författare
• Oline Stig – författare
• Susanna Lundberg – Malmöbaserad doktorand i sociologi,

Forskarskolan Demokratins Villkor, Örebro Universitet
• Håkan Hydén, Måns Svensson och Per Wickenberg – professor,

doktorand, respektive docent i rättssociologi, Lunds Universitet
• Petter Larsson – journalist
• Jens Nordenhök – översättare
• Adrian Kaba – talesman för ”Hela Malmö mot brott”
• Olle Svenning – ledarskribent och författare
• Niklas Söderberg – författare



4

• Henning Mankell – författare
• Aje Carlbom – forskare och lärare, Malmö Högskola

Totalt var inläggen arton till antalet, där Ekelund står för fyra, Niklas
Söderberg för två och Hydén/Svensson/Wickenberg för två inlägg. Resterande
skribenter bidrog med ett inlägg var.

2.2 Kultursidorna

Debatten ägde rum på kultursidorna och kan tolkas ämna diskutera den ‘svenska’
kulturens plats i det svenska samhället idag. Att definiera kultur kan vara
problematiskt. Det kan handla om hela spektret av erfarenheter, sätt att tänka,
känna och bete sig. Det kan också handla om värderingar, normer, seder och
traditioner i de sociala grupper som man anser sig höra hemma i (Brah 1996:17).
Dock går det att göra en förenklande uppdelning mellan kultur som ’civilisation’,
’finkultur’, och slutligen ’ett specifikt sätt att leva’. Med civilisation menas en
slags process av intellektuell och spirituell utveckling. Med finkultur menas
intellektuellt och artistiskt utövande. Den sista definitionen, ett specifikt sätt att
leva, ses som knutet till ett folk, en period eller en grupp (Yuval-Davis 1997:40).

Vanligtvis är det finkultur som behandlas på kultursidorna i Sydsvenska
Dagbladet, men här går tidningen ett steg längre när man väljer att föra en debatt
om ’den svenska kulturen’ – ett specifikt sätt att leva.
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3 Metod

Metoden är kvalitativ och analysen utförs på arton debattartiklar, den så kallade
Ekelunddebatten, som publicerades på Kultursidorna i Sydsvenska Dagbladet
hösten 2006. Det är en empirisk undersökning där jag ämnar klargöra hur debatten
är upplagd, vilka verklighetsuppfattningar som görs gällande och försöka göra
dem förståeliga. Resultaten förklaras huvudsakligen utifrån kritisk diskursteori,
men även utifrån teorier om rådande diskurser. Analysen har tendenser av
komparativ studie då en jämförelse av ett antal texter och de
verklighetsuppfattningarna dessa texter representerar är det granskningen bygger
på.

Studien är inte normativ på så sätt att jag uttryckligen visar på hur samhället
bör se ut, dock ser jag som ambition med min analys att visa på samhällstendenser
och på så sätt verka för samhälleliga förändringar. Jag är medveten om att jag som
undersökare påverkar resultatet bara genom det att jag är närvarande; det vill säga
jag ser mig själv som en aktör i analysen (se Lundquist 1993:104). Detta blir
tydligt när man ser till att ”[m]aterialet besvarar bara de frågor som forskaren ställer,
uppmärksammar bara de fenomen som teorin utpekar och återger bara de aspekter på
fenomenen som metoden förmår fånga” (Lundquist 1993:118).

För att kunna besvara mina frågeställningar så frågar jag texterna vilka
problem som skribenterna ser i samhället. Vidare ser jag till bakgrunderna till
dessa problem som presenteras av skribenterna, samt vilka lösningar på
problemen som skribenterna har. Dessa underfrågor är nödvändiga då det
eftersökta innehållet i texten ligger dolt under ytan vilket kräver en mer
djupgående granskning av texten (Esaiasson m.fl. 2004:233).

I detta kapitel kommer jag klargöra metoden diskursanalys kortfattat för att
sedan bli mer ingående under kapitel 4 som behandlar ’Diskursteori’, således
fungerar diskursanalys i visst avseende både som metod och teori.  Vidare
diskuterar jag även mitt material och urvalet av materialet i det här kapitlet.

3.1 Diskursanalys som Metod

En diskurs är en föreställning om allting i människors sinne som styr deras
beteende. Det är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen på och skapar
mening, sammanhang och förståelse (Börjesson 2003:18, 22-23). Sättet vi talar på
avspeglar subjektivt vår omvärld, våra identiteter och sociala relationer, och är
aktivt i skapandet och förändringen av dem (Winther Jørgensen & Phillips
2000:7). Just texter är en del av detta verklighetsskapande genom att de faktiskt
existerar i verkligheten, samtidigt som dess innehåll föreställer verkligheten. Med
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andra ord ger texter oss en representation av verkligheten. På så sätt skapas
verkligheten utifrån var skribenten väljer att lägga tyngdpunkten; det blir en
selektiv skildring. Våra världsbilder och även vår kunskap är en produkt av våra
sätt att kategorisera världen, och är inte några spegelbilder av någon ’verklighet’
(Börjesson 2003:16-19 & Winther Jørgensen & Phillips 2000:12).

I en diskursanalys utgår forskaren just ifrån uppfattningen att språket är med
och formar verkligheten. Det intressanta är vad som ses som normalt i ett givet
samhälle och vem som tjänar på indelningen. Genom att studera mediala texter så
går det att utröna vilka gränserna är för vad som anses acceptabelt att uttrycka i
den samhälleliga debatten (Esaiasson m.fl. 2004:235).

Språket är med andra ord inte ett neutralt kommunikationsverktyg och
representerar därför inte en given verklighet. Snarare både formas och formar
språket i en social kontext. Sociala fenomen som identiteter, relationer och
verklighetsuppfattningar får sitt uttryck av och genom språket (Bergström &
Boréus 2005:326). Diskurser har inte bara funktionen att de konstruerar sociala
identiteter utan de gör också att befintliga sociala relationer upprätthålls och
konstitueras (Bergström & Boréus 2005:321 & Fairclough 1995:34). Detta görs
genom konstruerandet av sociala identiteter där ens identitet blir möjlig i
förhållande, opposition till ’den Andre’, den jag inte är. Denna uppdelning styrs
av maktpositioner där diskurser ses som en kamp om meningsskapande. Det
specifika med diskursanalys är just detta; att den inkluderar en kontext som
relateras till olika typer av maktordningar (Bergström & Boréus 2005:305-306).

Fairclough förknippas med den kritiska diskursteorin och hans signum är att
han gör en uppdelning mellan diskurs som text, som diskursiv praktik och som
social praktik (Fairclough 1995:16-17). I min analys kommer jag att fokusera på
den senare, d.v.s. på texten som social praktik. Diskursiv praktik fokuserar på hur
texter produceras, distribueras och konsumeras medan social praktik visar på en
bredare och större relation till både andra diskursiva praktiker och till icke-
diskursiva områden (Bergström & Boréus 2005:308, 322). Här relateras diskursen
till makt i en vidare struktur där man söker utröna vilken diskursordningen, med
dess konkurrerande diskurser, är (Bergström & Boréus 2005:324).

Utförandet av en diskursanalys måste koppla samman den studerade texten
med dess kulturella sammanhang eftersom vår syn på och kunskap om världen
alltid är kulturellt och historiskt präglat. Med andra ord, vår världsbild är specifik
för den tid och kultur vi lever i och kan förändras över tiden (Börjesson 2003:18
& Winther Jørgensen & Phillips 2000:12). Som undersökare är det därför viktigt
att fundera hur världen presenteras i texten; vad som sägs, hur det sägs och hur det
annars skulle ha kunnat sägas (Börjesson 2003:21, 34).

Diskursanalysens syfte är att avslöja vilka myter om det givna samhället som
framstås som objektivt sanna och vilka som framstås som omöjliga. Jag vill
dessutom analysera hur olika aktörer strider om att få den egna världsbilden till
den förhärskande eftersom det alltid är flera och motstridiga diskurser som
sammandrabbar (Winther Jørgensen & Phillips 2000:49). Därmed är det i
analysen av Ekelunddebatten inte de olika skribenterna som är intressanta i sig,
som aktörer med bakomliggande motiv, utan det är de normer som diskurserna
skapar och vilka konsekvenser det har för den bredare sociala praktiken som är
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det essentiella (Bergström & Boréus 2005:328 & Winther Jørgensen & Phillips
2000:75).

3.2 Material och Urval

Materialet består av de arton debattinlägg som varit del av Ekelunddebatten.
Dessa är relevanta och intressanta att analysera eftersom de publicerats på
Kultursidorna i Skånes största dagstidning, Sydsvenska Dagbladet. Tidningen
fungerar som normbestämmare på så sätt att där finns makten att sätta agendan
och därmed den allmänna diskussionen. Dagstidningar är fortfarande det
vanligaste sättet att ta del av lokala nyheter och allmänheten hyser som regel stort
förtroende för dessa rapporteringar. Vanligtvis så förekommer det bara en lokal
dagstidning i Sverige eftersom marknaden är för liten för flera tidningar samtidigt
(Petersson 2006a:41-42). Ett exempel på detta är just Sydsvenska Dagbladets
monopolställning efter tidningen Arbetets nedläggning. Massmedia är därför en
av de viktigaste aktörerna i diskursen som de själva är med och producerar och
konstituerar, framförallt på lokal nivå. Genom att upprepa gruppindelningar och
kategoriseringar och stereotypa föreställningar om dessa har massmedia en
betydelsefull maktställning när det gäller att reproducera särskilda föreställningar
hos allmänheten (Petersson 2006a:43, 27). Jag utgår ifrån att massmedia är en
samhällsaktör med makt att förändra normen och däri ligger försvarbarheten av att
analysera just Ekelunddebatten.

3.3 Operationalisering och Avgränsning

I min uppsats använder jag mig av begrepp som kan tyckas kräva
operationalisering. Exempelvis förekommer begreppen ’integration’, ’kultur’,
’makt’, ’diskurs’, ’svenskar’ och ’invandrare’. Kulturbegreppet redogjorde jag för
i punkt 2.2 där jag diskuterade Ekelunddebattens publicering på kultursidorna och
diskursbegreppet definierade jag i punkt 3.1. Makt- och även igen
diskursbegreppet resonerar jag kring i kapitel 4 där jag redogör för mina teorier.
Problemet med att här definiera och operationalisera begreppen ’integration’,
’svenskar’ och ’invandrare’ är att skribenterna i Ekelunddebatten använder sig av
dem på olika sätt. Trots att ingen definierar begreppet ’integration’ så används det
ibland som betydelsen av assimilering, där ’invandrare’ förväntas ge upp sina
nationella och kulturella normer, värderingar och levnadssätt och anamma det
svenska värdesystemet. Ibland används begreppet ’integration’ som att
majoritetssamhällets normer är tongivande, men ’invandrare’ kan behålla sin
nationella identitet. Vidare används ’integration’ ibland som mångkulturalism, där
’invandrarens’ nationella identitet bejakas och majoritetens normer och
värderingar inte självklart styr samhällets värdegrund (Petersson 2006b:13). En



8

poäng i mitt resonemang är att skribenterna använder begreppen olika. På samma
sätt är det med begreppen ’svensk’ och ’invandrare’. Många av skribenterna i
Ekelunddebatten väljer att använda uttryck som dessa utan att problematisera dem
och behandlar dem snarare som en allmän kunskap. I hela min uppsats har jag valt
att sätta de begrepp som jag anser vara problematiska i sin betydelse inom enkla
citationstecken för att belysa detta.

Eftersom skribenterna ibland skiljer mellan män och kvinnor i sin
argumentation och kopplar denna uppdelning till kulturbegreppet kan det tyckas
att ett intersektionellt perspektiv vore av högsta relevans. Jag väljer dock att i min
uppsats göra en viktig avgränsning och inte behandla denna aspekt. Detta
perspektiv skulle kräva en särskild analys i sig själv och eftersom detta inte är mitt
huvudsakliga syfte skulle en inkludering av ett, med bland annat etnicitet och
sexualitet, vidgat genusperspektiv upplevas som förringat i förhållande till
resterande diskussion.
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4 Diskursteori

I detta kapitel kommer jag att presentera de teoretiska utgångspunkter jag valt för
att analysera Ekelunddebatten. Avsnittet har kritisk diskursteori som övergripande
teori. Det är framförallt de aspekter som Norman Fairclough och Stuart Hall
teoretiserat om som behandlas här. Den kritiska diskursteorin ställer upp teorier
för att problematisera och empiriskt undersöka relationerna av diskursiv praktik i
sociala sammanhang. Genom diskursiva praktiker produceras och konsumeras
texter, vilka ses som en central kategori av social praktik som ”bidrar till att
konstituera den sociala världen, inklusive sociala identiteter och sociala relationer”
(Winther Jørgensen & Phillips 2000:66-67).

Eftersom Eklunddebatten grundar sig i ett antal rådande samhällsdiskurser i
Sverige och en diskussion kring dessa, följer i detta kapitel även teorier kring
arbetardiskursen, mångkulturalismen som diskurs samt den politiska korrektheten
som diskurs. Fairclough menar nämligen att diskurser alltid kopplas till andra
diskurser, både historiskt och parallellt skapade (Fairclough 1997:267, 276).
Slutligen följer ett avsnitt där jag bemöter kritik som eventuellt skulle kunna ges
till valda teorier.

4.1 Kritisk Diskursteori

Maktbegreppet är genomgående och ständigt återkommande i den kritiska
diskursteorin. Därför börjar jag kapitlet med att på ett lämpligt sätt definiera
begreppet makt. Vidare följer Faircloughs kritiska diskursteori med fokus på
diskursen som social praktik. Detta följs i sin tur av ett ytterligare avsmalnande av
den kritiska diskursteorin, nämligen representation. Detta är också en form av
social praktik som både konstituerar och konstitueras av den samhälleliga normen.

4.1.1 Maktbegreppet

Att tala om och definiera begreppet makt är ofrånkomligt i en diskursanalys. Ett
sätt är att skilja mellan det intentionella och det strukturella maktbegreppet. I det
intentionella så är utgångspunkten ett handlande subjekt, en aktör med makt som
förmåga. Här handlar makt om kraft och styrka, men även maktens subjekt – en
enskild person, en grupp, en nation eller sammanslutning av nationer – har
avsikter och mål, d.v.s. en vilja (Franzén 2000:84). När det gäller det strukturella
maktbegreppet så behandlar det över- och underordning där även här makten är en
kraft men viljan är inte lika central. Samhällets struktur bygger på bestämda
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villkor mellan olika positioner, som i sin tur avgör andra samhällsförhållanden
(Franzén 2000:84). Inom den kritiska diskursanalysen är en kombination av de två
maktbegreppen att föredra – det relationella maktbegreppet. Det relationella
maktbegreppet möjliggör att samtidigt som jag ser till subjektens handlande så ser
jag även till de maktstrukturer som subjekten verkar inom. Makt verkar inom alla
relationer och genom relationer. T.ex. är massmedia inte makt i sig, utan fungerar
som ett maktverktyg i bestämda relationer, där det kan stärka eller försvaga
befintliga maktförhållanden (Franzén 2000:86-87). Med andra ord kan makt
fungera både som positivt och negativt och inte bara som hinder och
begränsningar utan kan verka produktivt genom att det skapar nya diskurser och
ny kunskap (Hall 1997:261). I den här diskursanalysen handlar maktbegreppet om
makten att representera. De olika verklighetsföreställningar, diskurser, som
representeras av skribenterna vill visa på hur vi som läsare ska se och förstå
samhället och utesluter samtidigt andra synsätt. Maktbegreppet kommer in på så
sätt att diskursen fungerar per automatik, vilket gör det svårt att ifrågasätta.
Diskursen har makt över vad vi tar för givet eftersom den aktuella diskursens
makt ständigt reproduceras (Franzén 2000:93, 95). Viktigt att poängtera är att
makt alltid opererar under förhållande av ojämlika relationer (Hall 1997:261). Det
finns makt inom diskurser, det vill säga att vi inom en specifik diskurs kan besitta
makt. Det finns även makt över diskurser, det vill säga att vi har makten att
förändra eller reproducera specifika diskurser. Det är dynamiska relationer där
både utövandet av makt i specifika diskursiva händelser och i skapandet av
diskursiva praktiker är omstridda processer (Fairclough & Wodak 1997:273).

4.1.2 Diskurs som Social Praktik

Diskurs är en central form av social praktik som både konstituerar den sociala
världen och konstitueras av andra sociala praktiker. Med andra ord är det inte bara
så att diskursen formar sociala strukturer utan även speglar dem. Språk som
diskurs är både en form av handling genom vilken vi kan påverka världen och en
form av handling som är socialt och historiskt bestämd (Fairclough 1997:258 &
Winther Jørgensen & Phillips 2000:68). Diskurser korrelerar med historiskt
formade sociala praktiker där en diskurs alltid är kopplad till andra diskurser, både
de som skapats historiskt och de som produceras samtidigt (Fairclough 1997:267,
276).

Som nämndes i föregående avsnitt så skapar och reproducerar diskursiva
praktiker orättvisa maktförhållanden mellan sociala grupper genom de sätt som
saker representeras och människor positioneras. Dessa kan vara mellan kvinnor
och män eller en etnisk minoritet och majoriteten (Fairclough 1997:258). Kritisk
diskursanalys klarlägger den diskursiva praktikens roll i skapandet och
reproduktionen av den sociala världen, med sociala relationer, som skapar dessa
maktförhållanden. Detta leder oss vidare till kopplingen mellan makt och vetande.
Makt finns i varje social praktik och kunskap är sammanflätad med denna
maktutövning (Börjesson 2003:36-37). Vi kan inte utgå ifrån att de samhälleliga
problem som presenteras är objektivt problematiska, utan snarare förs de fram för
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att personerna som gör det har den legitimitet som krävs. ”Den röststarkaste gruppen
har härmed också den sociala styrkan att utestänga andra tolkningar och förståelser av
fenomen” (Börjesson 2003:51). Vidare är makt det som genererar vår sociala
omvärld och på så sätt gör den meningsfull för oss genom att skapa den kunskap,
de identiteter och relationer vi har till varandra. Vi är bundna till att leva i en
särskild social ordning som konstitueras i makt, som gör att vi dels ges en värld
och dels tar bort en alternativ värld för oss (Winther Jørgensen & Phillips
2000:45). Kunskapen om gemensamma sanningar gällande vad som är sant och
falskt byggs upp i sociala interaktioner vilket betyder att vår världssyn
upprätthålls genom dessa sociala processer. En del handlingar ses som naturliga,
medan andra är totalt otänkbara beroende på vilken världsbild vi har (Winther
Jørgensen & Phillips 2000:12). Det är just dessa självklara handlingar som ska
avslöjas, där intresset ligger i hur vissa utsagor blir accepterade som sanna och
andra inte.

4.1.3 Representation

I diskussionen om representation skiljer jag mellan två olika typer av
representation; att vara representant, talesperson, för en grupp och att
representera, beskriva, något i samhället (Hall 1997:16). Representation hänger
samman med gruppbildning. Grupper är inte givna på förhand utan existerar först
i det sociala sammanhanget sedan de faktiskt uttryckts i ord. Antingen är det
någon som talar om gruppen eller talar som representant för gruppen och det är
meningen att representanten ska framföra gruppens kollektiva vilja. Detta framstår
som problematiskt i diskursteorin eftersom det inte existerar något som objektiva
grupper; ”[d]et förhåller sig alltså inte så att det först skapas en grupp och denna grupp
sedan låter sig representeras; grupp och representant konstitueras i en enda rörelse” och
det är i det ögonblick som någon representerar en grupp som gruppen konstitueras
(Winther Jørgensen & Phillips 2000:53).

Massmedia är med och skapar specifika representationer av världen, sociala
identiteter och sociala relationer genom ett ideologiskt språk (Fairclough
1995:12). Beroende på hur detta ideologiska språk tolkas får det olika sociala
konsekvenser. Genom att analysera konsekvenserna kan jag utröna huruvida det
ideologiska språket leder till en reproduktion eller en förändring av ojämlika
maktrelationer (Fairclough & Wodak 1997:275).

Stuart Hall konkretiserar relationen mellan representation och språk. Han
menar att kultur handlar om ’meningsbildande’ (shared meanings) och att dessa
blir kollektiva genom ett gemensamt språk. Med ett gemensamt språk
representerar vi våra tankar, idéer och känslor inom vår kultur. Med andra ord är
representation genom språk centralt när vi pratar om ett kollektivt
meningsbildande (Hall 1997:1 & Fairclough 1995:34). Hall skiljer mellan två
olika representationssystem. Dels menar han att ’medvetandekarta’ (conceptual
map) är det system där alla objekt, människor och händelser sammanliknas med
de mentala representationer som vi bär runt på inuti våra huvuden.  Det är olika
sätt att klassificera och organisera olika koncept och samtidigt sätta dom i relation
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till varandra, genom att definiera skillnader och likheter. Dels menar Hall att ett
gemensamt språk är ett representationssystem som möjliggör representation och
meningsutbyte. När detta resonemang kopplas till begreppet kultur betyder det att
för att människor ska dela kultur måste de även dela ’medvetandekarta’ och ha ett
gemensamt språk (Hall 1997:17-19). Diskursteorin menar att utgångspunkten är
att det finns ”bestämda bilder av ’Vår’ och ’Deras’ kultur [som] skapas i [en] kamp
mellan olika aktörer, och där gränserna mellan kulturer ses som diskursivt skapade och
bevarade” (Winther Jørgensen & Phillips 2000:168). Ofta är bilden av kulturen
inte den samma hos alla aktörer och därför förs det en kamp där alla vill få sin
bild etablerad som den riktiga.

I bildandet av grupper ges och reduceras samtidigt möjligheter. Grupper blir
till genom att viss identifikation framhävs som relevant och annan som oväsentlig.
I gruppbildningen inkluderas därmed vissa människor i begreppet ’Vi’ medan
andra exkluderas och blir ’Dom’. ’Dom’-gruppen är den i vars förhållande ’Vi’
identifierar oss själva. Skillnader som finns inom grupperna ignoreras och därför
även alternativa gruppbildningar (Winther Jørgensen & Phillips 2000:51-52).
Binära motsatser har en stor betydelse i detta kollektiva identitetsskapande och det
finns alltid en maktrelation mellan dessa antingen/eller extremerna (Hall
1997:235). Bilden av oss själva och världen bygger på en illusion om världen där
’Dom’ är antingen ’goda’ eller ’onda’ och stereotyper som dessa fungerar som
mentala representationer av världen (Hall 1997:284). För att lyckas utläsa dessa
mentala grupperingar studeras vardagsdiskursen, exempelvis den mediala
debatten. Till synes kan det verka vara en banal gränsdragning, men det får
verkliga konsekvenser för ’Oss’ och ’Dom’ (Petersson 2006b:8).

’Vi’ och ’Dom’ uppdelningen kopplas samman med stereotypifiering och med
det menas att något reduceras till några få förenklade egenskaper som är naturligt
fixerade (Hall 1997:249). Inte ens då det framkommer information som inte
stämmer överens med stereotypen är det säkert att den ifrågasätts utan
informationen kan ”sållas bort som irrelevant, ovidkommande eller som tillfälligt
avvikande” (Petersson 2006b:8-9). I praktiken verkar det utestängande och
exkluderande. Symboliskt så fixerar det gränser och stänger ute det som inte hör
hemma. Bo Petersson liknar stereotyper vid en ’frusen bild’, vilket leder till en
förenklad syn på människor och grundar sig i en tillskriven grupptillhörighet
(Petersson 2006a:26 & 2006b:8-9).

 Stereotypifiering hänger ihop med uppdelningen av ’Vi’ och ’Dom’ och
ojämlika maktförhållanden. ’Vår’ syn på ’Dom’ är i regel antingen positiv eller
negativ och sällan neutral (Petersson 2006a:26). Makten gör att människor
klassificeras i förhållande till normen och riktas framförallt mot underlägsna eller
exkluderade grupper (Hall 1997:258-259). Mellan de inkluderade och
exkluderade leder maktförhållandena till att de exkluderade tillskrivs ett moraliskt
mindervärde, en skam och underlägsenhet vilket fungerar som en fördel för de
inkluderade. Således konstrueras stereotyper så att de fungerar som positiva för
den egna gruppen och negativa för dem ’främmande’ (Petersson 2006b:8-9). Det
motsatta förhållandet, för de exkluderade att tillskriva de etablerade en
nedsättande benämning, är betydligt svårare. Det är därför den ojämna
maktbalansen som är det centrala i stigmatiseringen av exkluderade; ”[e]n grupp
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kan effektivt stigmatisera en annan bara så länge som den är väletablerad i de
maktpositioner från vilka den stigmatiserade gruppen är utestängd” (Elias & Scotson
1999:xxxii).

Edward W. Said visar i Orientalism (1978) på relationen mellan öst och väst,
där öst är ’den Andra’, det som är annorlunda och främmande som väst kan
använda som spegel och bekräftelse av vad man själv inte är. De stereotypa
föreställningar som väst har om öst hålls upp som fakta och är inte sällan
nedvärderande och rasistisk. Dessa föreställningar har tagit plats i det
västerländska medvetandet och existerar för väst, är konstruerat av och i relation
till väst. Bo Petersson menar att denna stereotypa bild av Orienten på senare tid
har kommit att kompliceras ytterligare. Bilden av ’den Andre’ som irrationell
sitter kvar i vårt medvetande, men har förstärks med ytterligare egenskaper som
konfliktsökande, fanatisk, radikalislamistisk och inte minst terroristisk. Detta som
ett svar på terrorattackerna den 11:e september 2001 (Petersson 2006b:10).
Följaktligen har synen på ’invandraren’ som en belastning förstärkts ytterligare
(Petersson 2006b:11).

4.2 Rådande Diskurser

De olika debattörerna fungerar som representanter för olika samhällsgrupper och
olika verklighetsuppfattningar. Det finns ett antal diskurser som dessa
verklighetsuppfattningar grundar sig i och som är rådande i Sverige idag och i
Malmö bygger dessa till stor del på en historia som arbetarstad. På senare tid har
dock två globaliseringsprocesser förändrat stadsbilden. En stor mängd människor
från Afrika, mellanöstern och Europa har immigrerat och flera industrier har
flyttat utomlands sedan 1970-talet (Carlbom 2003:29). Offentligt bekänner sig
Sverige idag till mångkulturalism som ideal. Som ett led i detta ideal finns det i
den allmänna debatten intellektuella som ifrågasätter den politiska korrektheten
som diskurs som anses rådande både politiskt och intellektuellt. Kritiker av den
politiska korrektheten menar att det idag inte är möjligt att offentligt kritisera
mångkulturalismen som ideal. Det är således tre olika diskurser som jag anser
vara aktuella i det svenska samhället idag och som är relevanta för analysen av
Ekelunddebatten; arbetardiskursen, den mångkulturella diskursen och den
politiska korrektheten som diskurs.

4.2.1 Mångkulturalism

Sedan 1970-talet bekänner sig Sverige officiellt till en mångkulturell ideologi
(Petersson 2006b:14). Utgångspunkten är inte bara den deskriptiva
mångkulturalismen som grundar sig i det faktum att samhället är mångkulturellt,
utan menar samtidigt att det ligger något positivt och värdefullt i att samhället
innehåller flera kulturer, så kallad normativ mångkulturalism (Roth 2006:94).
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Anhängare av det mångkulturella idealet utgår i regel ifrån att ”människan uppfattas
som en meningsskapande varelse vars identitet, autonomi och välbefinnande bestäms av
de kulturella sammanhang som hon växer upp i” (Roth 2006:99-100). Hans Ingvar
Roth menar att det centrala i den ’starka multikulturella diskursen’ är politiska
problem som minoritetsgruppers bristande tillgång på makt, inflytande, offentlig
närvaro, självbestämmande och materiella resurser. Den ’svaga multikulturella
diskursen’ omfattar en utfylligare samhällsidentitet som bygger på att både
majoritets- och minoritetsbefolkningen identifierar sig i och känner delaktighet
(Roth 2006:101-102). Den normativa mångkulturalismen har dock mött en ökad
problematisering i den allmänna debatten på senare tid, vilket framförallt grundat
sig i ett avståndstagande till Islam (Roth 2006:94).

Det finns ett antal personer (Friedman, Ekholm Friedman och Carlbom) som
kritiserar mångkulturalismen som hegemonisk ideologi. Man menar bland annat
att den pluralistiska modellen omfamnats av den kulturella och politiska eliten,
men att ‘folket’1 inte står bakom (Friedman & Ekholm Friedman 2006:74). Aje
Carlbom menar att ideologin grundar sig i föreställningar snarare än verkliga
kulturella skillnader vilket skulle leda till exkludering i sig eftersom ’den riktiga
Andre’ då stängs ute från debatten då den anses så annorlunda att rationella
diskussioner inte är möjliga. Istället borde, menar Carlbom, ’den Andre’ tas på
allvar och konfrontera argumenten i en rättfram debatt (Carlbom 2003:22-23).
Han ser mångkulturalism som en ideologi som stänger ute ’den Andre’ eftersom
de kulturella skillnader som ska tolereras inom ideologin är sådana som definieras
utifrån västerländska antaganden om vilka kulturella skillnader som är berikande
och vilka som inte är det. Med andra ord är de kulturella skillnader som är
moraliskt ifrågasättbara förnekade och så länge ’den Andre’ praktiserar kulturella
skillnader som harmonierar med västerlänningars föreställningar så går det bra
(Carlbom 2003:57 & 2006:34).

4.2.2 Arbetaren

Malmö har varit en relativt välutvecklad industristad med flera små och stora
företag. Tidigare fanns ett av världens största båtvarv, Kockums, i Malmö och
staden är därför präglad av en arbetardiskurs (Carlbom 2003:40). Enligt Aje
Carlbom är ’arbetarna’ i Sverige framförallt ’svenskar’2. Befolkningsstrukturen i
Malmö, och i Sverige i stort, har förändrats väsentligt sedan 1970-talet med den
ökade invandringen. Enligt Carlbom leder den mångkulturella ideologin till en
exkludering av arbetarklassens problematik; om man skulle argumentera för att
förbättra arbetarklassens förhållanden så skulle det betyda en exkludering av ’den
Andre’ – ’invandraren’ (Carlbom 2003:48). I den multikulturella ideologin som
anses rådande så blir istället arbetarklassen den tysta kategorin. Carlbom menar att

                                                                                                                                                        

1 Friedman & Ekholm Friedman ger ingen definition på vem som innefattas av begreppet ‘folket’. Även
skribenter i Ekelunddebatten använder sig av begreppet utan definition.
2 Carlbom ger varken någon definition på vad det innebär att vara svensk eller att vara arbetare.
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den intellektuella eliten har glömt bort arbetarklassens välfärd och istället
fokuserat på diskussionen om kulturella skillnader. Detta får konsekvenser då
arbetarklassen är en av de grupper som mest påverkats av den ekonomiska
globaliseringen, men i diskussionen får de rollen som xenophobiska och rasistiska
(Carlbom 2003:194). Med andra ord får även arbetaren en exkluderad roll som
’den Andre’ i den allmänna debatten eftersom tillgång till maktpositioner saknas.
Att använda sig av ett klassperspektiv kan idag kännas något förlegat, men
samtidigt är Malmös historia som arbetarstad något som starkt präglar både
befolkningen och politiken. Därför menar jag att arbetardiskursen är relevant när
jag analyserar Ekelunddebatten.

4.2.3 Den Politiska Korrektheten

Carlbom menar att det i det svenska samhället idag ses som känsligt att kritisera
det mångkulturella samhället, och kritiken måste hållas inom området som anses
vara politiskt korrekt (Carlbom 2003:20). Så länge man vill behålla sitt anseende
som en moraliskt god person förväntas man argumentera för mångkulturalism,
med tolerans gentemot kulturella skillnader och en generell öppenhet. Om man
gör det motsatta riskerar man att bli benämnd som rasist. Det är omöjligt att vara
mot mångkulturalism och samtidigt ses som en person med god moral; antingen
får man rasiststämpel eller så ses man som ett misslett offer för den rasistiska
ideologin som behöver bli upplyst av den mångkulturella ideologin. Det är med
andra ord viktigt att vara politiskt korrekt (Carlbom 2003:54).

Även Petersson diskuterar den diskursiva politiska korrektheten i den svenska
debatten. I dansk debatt – som för övrigt anses var mer frispråkig – beskrivs
Sverige som det land i Norden där mångkulturalismens fått grepp och där debatten
styrs av den politiska korrektheten. Det argumenteras att det politiska styret lägger
locket på när det gäller ifrågasättande som rör ’invandrarfrågor’ och att ’vanliga
människors’ åsikter i frågan inte diskuteras. Man tar inte i problemen på grund av
rädsla att klassas som rasist (Petersson 2006b:7). Carlbom står bakom detta
synsätt och menar att stora delar av både den akademiska och politiska eliten är
snabba att döma kritiker av det mångkulturella samhället som xenophobiska
(Carlbom 2006:35-36).

4.3 Kritik av Diskursteorierna

Diskursanalys har kritiserats för att vara vetenskapligt oanvändbar eftersom varje
resultat bara är en syn på verkligheten och det finns många andra
verklighetsbilder. Det argumenteras att det inte är möjligt att avgöra vad som är
riktigt och vad som är bra och dåligt (Winther Jørgensen & Phillips 2000:149).
Dock menar jag att för att synliggöra maktrelationer som reproduceras per
automatik så krävs det att man ifrågasätter rådande diskurser och på så sätt kan
möjliggöra samhälleliga förändringar. Vidare ligger kritiken i att diskursanalysen
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reducerar verkligheten till idéer och begrepp om verkligheten – diskurser.
Försvaret ligger i att det som ligger utanför diskursen saknar mening och därför
inte är värdefull som förklaring till ett samhällsfenomen (Bergström & Boréus
2005: 349-350).

När det gäller valda teorier kring rådande diskurser i det svenska samhället så
har jag valt dessa utifrån deras kritiska hållning gentemot diskurserna. Eftersom
jag anser att dessa diskurser både påverkar och påverkas av den allmänna debatten
så vill jag belysa aspekter som inte kan anses vara allmänt vetande och som
dessutom förklarar några av ståndpunkterna i Ekelunddebatten.
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5 Skilda Problemformuleringar i
Ekelunddebatten

Syftet med Ekelunddebatten är att förklara Sverigedemokraternas framgångar i
framförallt Malmö. Fredrik Ekelund går ut i sitt första debattinlägg och menar att
det är ”vanliga svenska arbetare” som till stor del lagt sin röst på
Sverigedemokraterna. Detta som ett led i att de tröttnat på ”integrationens baksida”.
Vidare menar han att det råder en politisk korrekthet inom den allmänna debatten
och hoppas på ett slut på ”den naiva kulturrelativism som utgör en så god grogrund för
högerextremismen”.

I analysen av Ekelunddebatten går det att skönja två sidor, de som tar Fredrik
Ekelunds parti – Henning Mankell samt de gemensamma inläggen av Håkan
Hydén/Måns Svensson/Per Wickenberg – och de som argumenterar mot hans
inlägg – Adrian Kaba, Olle Svenning, Jens Nordenhök, Niklas Söderberg,
Susanna Lundberg, Mats Kolmissoppi, Petter Larsson, Natik Awayez och Oline
Stig. Aje Carlbom debattinlägg kan sägas stå lite för sig själv då hans fokus skiljer
sig från övrigas.

Det är inte bara dessa två sidor i argumentationen som jag kan skilja mellan,
utan även två olika övergripande problemformuleringar. Det finns de skribenter
(Ekelund, Kaba, Svenning, Nordenhök, Söderberg, Lundberg, Awayez och
Carlbom) som vill diskutera problemet Sverigedemokraterna utifrån vad det är i
samhället som ligger till grund för deras framgångar i form av begrepp som
’kriminalitet’ och ’integration’. Sedan finns det de skribenter (Ekelund,
Hydén/Svensson/Wickenberg, Kolmisoppi, Larsson och Stig) som även vill
diskutera Sverigedemokraternas framgång utifrån problem i den allmänna
debatten med begrepp som ’politisk korrekthet’ och ’normalisering av
främlingsfientlighet’.

När jag redovisar mina resultat väljer jag att samtidigt diskutera utifrån den
kritiska diskursteorin. Som jag nämnt tidigare har jag byggt min analys på att
finna de olika skribenternas problemformuleringar, samt vilken bakgrunden och
lösningen är till problemen enligt skribenterna. För att klargöra resultaten har jag
även valt att dela upp kapitlet efter dessa analysverktyg.

5.1 Vilka är Problemen i Samhället?

Ekelund menar att det är ”vanlig strävsam arbetarklass” som fått erfara
konsekvenserna av en misslyckad ‘integration’. Han skriver att man känner en
”trötthet inför gängen och kriminaliteten” och en oro för Islams utbredning. Vidare
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ser han ett stegvis förfall med misshandel och personrån som riktas mot ’svennar’,
där han menar att ’invandrare’ föraktar ’svenskar’ och ’svenskhet’. När det gäller
rädslan för Islams utbredning visar Ekelund på ett Malmöitiskt samhälle med
källarmoskéer där extrem Islamism predikas. Islam menar han ej ha genomgått
upplysningens stålbad. Ytterligare en problemformulering som Ekelund lägger
fram är den politiska korrektheten som han menar råder både politiskt och i den
allmänna debatten i stort. Ekelund menar att då man väljer att ta i problematiken
blir beskylld för att vara Islamofob och rasist. Detta skulle vara ett led i att
vänsterintellektuella har problemformuleringsprivilegiet. Dessa, menar han,
benämner inte omvänd rasism, av ’invandrare’ mot ’svenskar’, som rasism och
detta får konsekvenser i form av röster till Sverigedemokraternas fördel.

Ekelunds inlägg visar på hur den historiska arbetardiskursen korrelerar med
den diskursiva mångkulturalismen (Fairclough 1997:267, 276). Det är redan
existerande diskurser som härmed samtidigt konstitueras och konstituerar
(Fairclough 1997:258 & Winther Jørgensen & Phillips 2000:68). Ekelund, som
representant för arbetarklassen, ifrågasätter mångkulturalism i det svenska
samhället och menar att arbetarklassens frågor får stå tillbaka för
mångkulturalismens ideologi (Carlbom 2003:194). Vidare tolkar jag detta som att
han anser att ’folket’ inte står bakom denna ideologi utan att det snarare är en
elitistisk ideologi (Friedman & Ekholm Friedman 2006:74). ’Vi’ är ’svenska’
arbetare och ’Dom’ är muslimer. ’Den Andre’ framställs tillhöra en homogen
grupp, med andra ord ignorerar Ekelund skillnader inom gruppen (Winther
Jørgensen & Phillips 2000:51-52). Detta hänger även ihop med bilden av Islam
där den västerländska kulturen förstås i motsats till orienten; ’den Andre’ som
framställs som fanatisk och radikalislamistisk (Petersson 2006b:11, Said 1978).
Ekelunds vilja att ta Islam på allvar återkommer i ifrågasättandet av den
mångkulturella diskursen där ’den riktiga Andre’ stängs ute för att den anses så
annorlunda att rationella diskussioner inte är möjliga (Carlbom 2003:22-23).
Carlboms teori om den politiska korrektheten som diskurs, där både den
akademiska och politiska eliten står bakom, bekräftar Ekelunds argument
(Carlbom 2006:35-36).

Ett flertal skribenter väljer att besvara Ekelunds inlägg och visar på en annan
problemställning. Kaba ser problem i samhället i form av våld och rasism precis
som Ekelund. Men Kaba menar att det är ’invandrare’ snarare än ’etniska
svenskar’ som är brottsoffer. Även här sker en gruppindelning som bottnar i
etnisk bakgrund. Kaba representerar ’invandrarna’ och förstärker illusionen om
världen som uppdelad i två delar, ’Vi’ och ’Dom’ där dessa stereotyper fungerar
som mentala representationer av världen (Hall 1997:284). Uppdelningen är
förenklad och istället för att bekämpa maktförhållandena kan det påstås förstärka
dom. Kaba framställer nämligen ’den Andre’ som både förövare och offer, en
dubbel stigmatisering. Eftersom den stigmatiserade inte har någon tillgång till
maktpositioner så blir det en ojämn maktbalans i representationen (Elias &
Scotson 1999:xxxii). Intressant här är att författaren, med ett ’utländskt’ namn
innehar en maktposition och ser sig själv som talesman för ’invandrare’ som en
exkluderad grupp. Han konstituerar ’invandrare’ som förövare och offer i det
ögonblick han representerar gruppen (Winther Jørgensen & Phillips 2000:53).
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Även Svenning ser kriminaliteten som det stora problemet i samhället. Dock
menar han att det är samhälleliga brister som ligger till grund för detta och inte
bör förklaras med andra gruppers underlägsenhet eller religiösa och kulturella
bakgrund. Det Svenning gör är att ifrågasätta bilden av ’den Andre’. Problemet är
att stereotyper är så fasta i sin framställning att även då bilden ifrågasätts så finns
tendensen att den ’frusna bilden’ sitter kvar. De faktorer som inte stämmer
överens med den sållas bort vilket leder till en fortsatt förenklad syn på människor
(Petersson 2006a:26 & 2006b:8-9).

Söderberg skiljer sig i sitt resonemang på så sätt att han pekar på
klasskillnader och att kriminaliteten bottnar i underklassens vanmakt. Vidare
menar han att allt upptänkligt felaktigt associeras med främlingen, idag
framförallt muslimerna. Detta grundar sig i bilden av relationen mellan öst och
väst, orientalismen, som förstärkts ytterligare negativt sedan terrorattackerna den
11:e september 2001 (Petersson 2006b:10). När det gäller problemen i den
allmänna debatten så ser han att den ’svenska arbetarklassen’ behandlas
fördomsfullt av ”etablissemanget”, där det finns en ”skepsis mot massorna”. Det
förekommer en schablonisering av två grupper, ’svensk arbetarklass’ och
’invandrare’, där den förstnämnda framställs som god och den senare ond. Detta
kan kopplas samman med ’Vi’ och ’Dom’ uppdelningen där ’Dom’ antingen är
goda eller onda. Denna uppdelning får funktionen av en mental representation av
världen (Hall 1997:284). Han menar också att problemet ligger i just diskussionen
kring omvänd rasism, militant Islamism och sexism som något som hänger
samman. Just detta reagerar även Stig på i samhället i stort och i Ekelunddebatten
i synnerhet; problemet ser hon vara fördomar och stereotyper. Med detta menas
att ’Den Andre’ reduceras till några få simplifierade egenskaper som framstår som
naturligt fasta oavsett om det finns ett samband eller ej (Hall 1997:249). Denna
typ av föreställningar av ’den Andre’ kan verka banala men få exkluderande
konsekvenser i praktiken (Petersson 2006b:8).

Det går att se samma typ av problemformulering hos Nordenhök där det är
”arbetarnas okunnighet” som ses som problemet eftersom dessa anses lättköpta av
den ”globala propagandan” som beskyller Islam för allt ont. Även här handlar det
om makten som finns i varje social praktik som sammanlänkas med kunskap
(Börjesson 2003:36-37). Gemensamma sanningar om världen och kunskapen om
dessa bottnar och upprätthålls i sociala interaktioner som exempelvis genom
massmedia (Winther Jørgensen & Phillips 2000:12). Massmedia har den makten
att skapa specifika representationer av världen genom ett visst språk. Beroende på
hur språket tolkas kan representationerna leda till sociala konsekvenser och en
reproduktion av ojämlika maktrelationer (Fairclough 1995:12 & Fairclough &
Wodak 1997:275). I det här fallet menar Nordenhök att arbetarna inte har
kunskapen att kritiskt tolka massmedias representationer av världen.

Awayez ser att problemen ligger i att många blivit marginaliserade och
fundamentalt svikna och att miljonprogramsområden idag lider av allvarliga
problem. Detta påstående stöds av det centrala i den ’starka multikulturella
diskursen’ med faktorer som politiska problem, minoritetsgruppers bristande
tillgång på makt, inflytande, offentlig närvaro, självbestämmande och materiella
resurser (Roth 2006:94). Dessa uteslutande faktorer grundar sig i diskursiva
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praktiker som reproducerar orättvisa maktförhållandena mellan olika sociala
grupper som exempelvis en etnisk minoritet och majoriteten (Fairclough
1997:258).

Carlboms inlägg skiljer sig från övriga på så sätt att han har huvudsakligt
fokus på Islam. Han menar att problemet är att det finns de som är aktiva inom
Islam som motarbetar ‘integration’ och istället arbetar för att förstärka städernas
etniska och religiösa uppdelning. Han har dessa för Islam inbördes problem som
enda problemformulering och jag tycker det är oklart om han ser detta som det
huvudsakliga problemet i samhället. Carlbom har även teoretiserat om
mångkulturalismen som hegemonisk ideologi. Han menar att ideologin stänger ute
’den Andre’ som inte passar in i den västerländska bilden av vilka kulturella
skillnader som är givande för vårt samhälle (Carlbom 2003:57 & 2006:34).

Hydén/Svensson/Wickenberg står bakom Ekelunds kritik och ser en
problematik i den politiska korrektheten och kulturrelativismen som anklagar
debattörer för ”skrikig elitism, galenskap och ett överlämnande av
problemformuleringsrätten till mörkermännen”. Vidare talar skribenterna om den
”politiska korrekthetens mobbningsstrategi”. Detta menar dom är omständigheter som
leder till att människor i växande antal ansluter sig till idéer som skapar ökade
motsättningar i samhället. Denna syn på den politiska korrektheten i den svenska
debatten som diskurs bygger på en rädsla att diskutera samhällsproblem
(Petersson 2006b:7). Rädslan kan grunda sig i att man inte vill bli anklagad för att
vara rasist utifrån den mångkulturella diskursen ideologi och därmed framstå som
omoralisk (Carlbom 2003:54).

Resterande skribenter som även de ser problem i den allmänna debatten, har
en något annorlunda problemformulering. Kolmisoppi menar att det finns en
elitism i debatten som leder till att det är väldigt begränsat vem som har
problemformuleringsrätten. Detta hänger samman med makt och hur makt alltid
opererar under förhållande av ojämlika relationer (Hall 1997:261). Larsson menar
också att problematiken ligger i vem som har problemformuleringsrätten på så sätt
att när Sverigedemokraterna vinner röster påverkar de den politiska dagordningen.
Det blir Sverigedemokraternas världsbild som avgör vad vi ska tala om och detta
leder till en normalisering av främlingsfientligheten. Lundberg ställer sig inte
bakom varken Ekelunds eller Hydén/Svensson/Wickenbergs kritik av den
politiska korrektheten, men ser ändå problem i att ”etablissemanget” inte lyssnar.
Lundberg menar att människor röstar på vad som helst som står utanför det
etablerade eftersom ”extremistiska rörelser [är]  enda möjligheten att väcka
uppmärksamhet”. Detta kan kopplas till representationsproblematiken där det är
meningen att grupprepresentanter ska framföra gruppens kollektiva vilja. Detta
bygger i sin tur på ett kollektivt meningsbildande människor för att dela kultur
måste människor även dela ’medvetandekarta’ och tala samma språk (Hall
1997:17-19).

Hårddraget visar debatten på två motsatta läger som pekar ut vars en
problematik. Det ena lägret ser Islam som grund till Sverigedemokraternas
framgång och därmed problemet i samhället.  Den andra sidan ser att det är
samhälleliga brister som gjort att arbetarklassen röstat på Sverigedemokraterna.
Skribenterna diskuterar även problematiken i den allmänna debatten och kritiserar
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den politiska korrektheten, respektive varnar för om Sverigedemokraterna får
makten att sätta agendan. De olika verklighetsuppfattningarna skiljer mellan två
från samhällsdebatten exkluderade grupper; ’arbetaren’ och ’invandraren’. Alla
skribenterna ser sig själva representera någon av dessa grupper där som de
intellektuella de är med legitimitet och makt att uttala sig.

5.2 Vilken är Bakgrunden till Problemen?

Liksom problemformuleringen skiljer sig även de olika synerna på bakgrunden till
samhällsproblemen. Där Ekelund presenterar Islams utbredning som det stora
problemet i samhället, ser han att miljön är sådan att muslimska predikanter och
vuxna män spyr galla över ’svensk’ kultur och ’svenska’ kvinnor. Detta förakt i
samband med utanförskapet menar han kan föras över på de unga och bidra till en
”mental grogrund” för kriminalitet riktad mot ’svennar’. Ekelund visar på
stereotyper av ’den Andre’ där förenklingar för stå för en hel grupp av människor.
(Fairclough 1997:258). Vidare ser Ekelund den politiska korrektheten och den
naiva kulturrelativismen som grund för högerextremismen eftersom den
stigmatiserar oliktänkande.

Carlbom ser utanförskapet och bristen på ‘integration’ som grund till
problemen i samhället. Detta är dock något som bottnar i att Islamister inte är
motståndare till segregation utan tvärtom är det ett tillstånd dem eftersträvar och
att detta ligger till grund för ‘integrationens misslyckande’. Jag tolkar Ekelunds
och Carlboms bakgrunds beskrivningar som att ansvaret för det segregerade
samhället ligger hos ’den Andre’. Viss gruppidentifikation framhålls som
väsentlig och utgångspunkten är att det finns bestämda bilder av ’Vår’ och ’Deras’
kultur vilka fungerar som diskursivt skapade och bevarade (Winther Jørgensen &
Phillips 2000:168, 51-52).

Kaba tar en annan ståndpunkt där bakgrundsanalysen precis som
problemformuleringen, bygger på de samhälleliga brister som orsakat ett
segregerat Malmö med hög kriminalitet. Kaba menar att det är det svenska
samhällets tafatthet som leder till ett missnöje och en ökad rädsla, frustration och
ilska hos Malmöborna. Svenning håller med Kaba och menar även att det är
samhälleliga brister som ”[u]sel utbildning, exklusion, tungt socialt arv [och] hårdhänt
bostadssegregation” som är bakgrunden till problemen. Med andra ord framställs
det svenska samhället som en maktaktör som inte är handlingskraftig nog och
därmed orsakar problem. De ser alltså inte bara till subjektets handlande utan även
till de maktstrukturer som subjekten verkar inom (Franzén 2000:86-87). Detta kan
kopplas till diskussionen kring den politiska korrektheten som påstås lägga locket
på då mångkulturalismen som ideologi ifrågasätts (Carlbom 2003:54).

Söderberg skiljer sig på så sätt att han pekar på det ekonomiska läget och
framtidstron som grunden till problemen. Han menar att de rika blir rikare och de
fattiga allt fattigare; att det är socioekonomiska faktorer som ligger bakom
samhällsproblemen. I den ’starka multikulturella diskursen’ är det just dessa
förhållanden som ligger till grund,  där minoriteten saknar makt, inflytande och
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resurser (Roth 2006:101-102). Med problematiken i den allmänna debatten ser
Söderberg att när Sverigedemokraterna får styra agendan så ”blandas allt man kan
tänkas ogilla med främlingen samman till en bild av en enhetlig grupp med något slags
hemlig agenda”. Detta handlar om vem som har problemformuleringsmakten då det
finns makt både inom och över diskurser (Fairclough & Wodak 1997:273).

I likhet med Söderberg menar Awayez att det är vänsterblocket som
egenhändigt raserat den välfärd som de själva byggt upp som är grunden till
problemen i samhället. Dessa bakgrundsförklaringar bygger till viss del på
arbetardiskursen, där arbetarens problematik har exkluderats från den allmänna
problemformuleringen (Carlbom 2003:48, 194).

Precis som Nordenhöks problemformulering så ses även bakgrundsanalysen
grunda sig i en mer global samhällsbild där det är ”bombplanens och
ockupationernas (nykolonialismens) fel att det mullrar mot ’svennar’ i Rosengårds
källare”. Vidare menar han att det är bilden av det är synd om arbetarklassen och
att jobbtjuvar väller in från Mellanöstern som ligger bakom diskrimineringen
inom den svenska statsapparaten. Nordenhöks bakgrundsförklaring bygger på den
bild som arbetardiskursen representerar där görs skillnad på ’arbetaren’ och
’invandraren’. Egentligen är det två olika representationer av ’den Andre’ där
båda är exkluderade från maktpositioner. Vidare bygger Nordenhöks
argumentation på bilden av orienten som det annorlunda, främmande och efter
terrordåden den 11:e september 2001 även skrämmande (Petersson 2006b:10).

Hydén/Svensson/Wickenberg menar att den allmänna debatten distanserar sig
från de människor som röstat på Sverigedemokraterna och på så sätt undertrycks
och tabubeläggs problemen i det offentliga samtalet. Även Kolmissoppi
instämmer i att människors idéer och handlingar inte tas på allvar i debatten och
att ’folket’ därför ses som ett studieobjekt där de ”reduceras till
normbildningsprocesser”. Lundberg håller med om att etablissemanget inte lyssnar
på dem som står utanför samhället och att just exklusionen från samhällsdebatten i
kombination med en frustration över den sociala och ekonomiska situationen
ligger till grund för samhällsproblemen. Hon skriver att Sverigedemokraternas
framgångar grundar sig i att stora delar av arbetarrörelsen ignorerar de människor
de säger sig företräda. Alla dessa skribenter ser således att problemen grundar sig
i en exkludering från samhällsdebatten. Detta kan kopplas till arbetardiskursen där
arbetarklassen påstås bli den tysta kategorin i den multikulturella ideologin
(Carlbom 2003:194).

Stigs och Larssons bakgrundsresonemang bygger på stereotypa
föreställningar. I Stigs inlägg handlar det om att folk med fördomar alltid har
tolkningsföreträde eftersom de har ”personlig erfarenhet”. Larssons förklaring är en
annan på så sätt att han ser till Europas koloniala historia. Han menar att det är vår
syn på oss själva som ”humanistiska upplysningsmän” som leder till stereotypa
föreställningar. Detta påstående får stöd i orientalismen där de stereotypa
föreställningar som väst har om öst framställs som sanningar och ofta är
nedvärderande och rasistisk (Said 1978).

Det är i detta avsnitt svårare att finna några klara antagonistiska ståndpunkter.
De spretar något mer men några tendenser går ändå att urskilja. I ena lägret ses
Islams segregation från det svenska samhället som bakgrunden till problemen. I
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det andra lägret ses det svenska samhällets brister med socioekonomiska
bakomliggande orsaker, men även synen på den västerländska överheten som
grund till problemen. Den ena verklighetsuppfattningen bygger på muslimers brist
på vilja att integrera sig i det svenska samhället och deras förakt mot den svenska
kulturen. Den andra verklighetsuppfattningen menar att det är det svenska
samhället som brister och därför ligger till grund för problemen. Vidare skiljer sig
åsikterna i på vilken nivå dessa problem ska debatteras av politiker och
intellektuella och hur de som idag är exkluderade från den allmänna debatten bör
få sin röst hörd.

5.3 Vilka är Lösningarna till Problemen?

De flesta skribenterna presenterar någon slags lösning på samhällsproblemen.
Eftersom Ekelund ser Islam som det huvudsakliga problemet i samhället så
bygger hans lösning på olika åtgärder för att minska Islams utbredning i det
svenska samhället. Han argumenterar för ett förbud mot religiösa symboler i
grundskolan och ett stopp av religiösa friskolor. Vidare efterfrågar han en
diskussion kring vilken värdegrund samhället bör vila på. Ekelund lösningen på
problemet med den politiska korrektheten i debatten är att den naiva
kulturrelativismen måste få ett slut och att vi ska ”ta en debatt med blanka vapen”
och på så sätt ta människors oro på allvar även om det innebär en legitimering av
Sverigedemokraterna. Ekelund vill begränsa de som inte passar in i ’Vår’ kultur
och har bilden klar av att ’Vår’  värdegrund skiljer sig från ’Deras’. Detta kan
förklaras av att ’Vår’ syn på ’Dom’ sällan är neutral och diskursiva maktrelationer
gör att människor klassificeras i förhållande till normen (Petersson 2006a:26 &
Hall 1997:258-259). Vidare tycker Ekelund att det är värt att ge
Sverigedemokraterna makten att sätta agendan för att få till stånd en förändring
och detta kan ses utifrån hur representationer av världen skapas genom ett
ideologiskt språk. Beroende på hur språket tolkas kan det leda till antingen en
reproduktion eller en förändring av de rådande maktrelationerna (Fariclough &
Wodak 1997:275).

Carlbom ser inte Islam som ett problem i sig, snarare Islamister som
förespråkar segregation. Dock låter han Islamisterna stå som en oproblematiserad
grupp. Därför ser han som en lösning att kommun och stat uppmuntrar andra
muslimska individer och grupper än de som vill dela in befolkningen i olika
religiösa kollektiv. Detta menar han är ett sätt att undvika att Sverige med tiden
utvecklar ett religiöst apartheidsystem. Detta kan ses som ett tecken på en
efterfrågan att problematisera den normativa mångkulturalismen i den allmänna
debatten och att detta framförallt grundar sig i ett avståndstagande mot delar av
Islam (Roth 2006:101-102).

Resterande skribenter ser inte att lösningen ligger i Islam eller i
begräsningarna av Islam utan snarare hos hela den svenska befolkningen. Kaba
vill mobilisera hela Malmö mot brott genom invandrarföreningar och
kulturföreningar och på så sätt inte lämna något utrymme för människor att rösta
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på Sverigedemokraterna. Även Svenning vill verka för någon slags mobilisering
som ska leda till tolerans, jämlikhet, humanism och påtaglig antifascism. Detta
ska ske genom medborgarutbildning med kulturella motmedel mot smygrasism
och invandrarförakt. Detta är argument som passar in på den normativa
mångkulturalismen där det ligger något positivt och värdefullt i att samhället
präglas av flera kulturer (Roth 2006:94). Dessutom ses ett samband mellan
kunskap, identitet och makt. Detta får stöd av diskursteorin om hur makt är det
som gör vår sociala omvärld meningsfull genom den kunskap, identitet och de
relationer vi har till varandra (Winther Jørgensen & Phillips 2000:45).

Söderberg vill bemöta samhällsproblematiken på allvar utan att förringa och
se ned på de som lever med en oro; med andra ord vill han att det ska finnas andra
politiska vägar än den som Sverigedemokraterna står för. Även Nordenhök ser
lösningen i att bemöta den upplevda problematiken, men även begrepp som
’etniska svenskar’ och ’svenskhet’. Även Stig ser som lösning att bemöta
fördomar och få folk att inse att deras personliga, negativa erfarenheter inte alltid
är lika med sanningen. Detta bygger på att inkludera ’den Andre’ i debatten; både
’arbetaren’ och ’invandraren’. Vi ska med andra ord ta debatten med de som
tidigare exkluderas från den allmänna debatten och på så sätt konfrontera
argumenten (Carlbom 2003:22-23).

Att lösa problemen i den allmänna debatten genom samtal snarare än
fördömanden är något som Hydén/Svensson/Wickenberg ställer sig bakom.
Vidare ser dom att det kan vara nödvändigt med en uppdelning mellan ’Vi’ och
’Dom’ eftersom vissa grupper är mer oskyddade än andra och tar de hårdaste
smällarna när samhället sorterar och därför ska de lyftas fram. Lundberg menar att
makthavare måste lyssna på de arbetslösa och lågbetalda.

Slutligen skiljer sig Larssons lösning på problematiseringen av den
samhälleliga debatten något. Han föreslår att svenskheten som kategori ”mot vilken
vi mäter de andras avvikelser” ska problematiseras. Detta kan kopplas till den
aktuella diskursens makt vilken reproduceras per automatik, så länge den inte
ifrågasätts. Detta för att makt alltid opererar under ojämlika förhållanden. Om
minoritetsgruppernas makt ökar kan detta förändra diskursen (Franzén 2000:93,
95 & Hall 1997:261).

I lösningarna till samhällsproblemen går det att utröna två skiktningar. Även
här bygger den ena sidan sin argumentation på Islam som det stora problemet i
samhället. Den andra sidan ser att lösningarna och ansvaret för lösningarna ligger
i det svenska samhället. Med andra ord bygger den ena verklighetsuppfattningen
på att begränsa Islam i det svenska samhället och på så sätt minska dess
utbredning. Den andra verklighetsuppfattningen ser att lösningen ligger i att
utbilda och mobilisera Sveriges invånare samtidigt som den oro som finns bemöts.
När det gäller den allmänna debatten efterlyses, av skribenterna i samförstånd, en
vilja hos eliten med problemformuleringsmakten att lyssna mer på ’folket’.
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6 Slutsatser

De samhälleliga problem som presenteras är inte objektivt problematiska. De kan
föras fram eftersom skribenterna har legitimiteten att göra det och de har även den
makten att utestänga andra tolkningar av samhällsproblemen (Börjesson 2003:51).
Alla skribenterna är intellektuella av något slag och har genom denna kvalitet
legitimitet att uttala sig offentligt.

I detta avslutande kapitel kommer jag att gå tillbaka till mina två
frågeställningar och besvara dem utifrån de resultat jag fått fram i min analys.
Således är kapitlet uppdelat efter de två uppgifter jag haft i min uppsats: att utreda
vilka olika verklighetsuppfattningar som gör sig gällande i Ekelunddebatten och i
vilken mån dessa står i ett motsatsförhållande till varandra, samt vilka de
samhälleliga konsekvenser skulle kunna bli om någon av
verklighetsuppfattningarna tar över. När jag här talar om mina resultat väljer jag
att inte nämna skribenterna vid namn utan ser istället till de världsbilder
skribenterna representerar.

6.1 Skilda Verklighetsuppfattningar i
Ekelunddebatten

I min analys har jag kommit fram till att alla skribenterna verkar sluta upp bakom
synen på Sverigedemokraternas framgångar som problematisk. Det är där
debatten tar sitt avstamp, men det är också där samförståndet mellan inläggen tar
slut. I grova drag uppfattar jag fyra olika världsbilder med olika
problemformuleringar. En verklighetsuppfattning bygger på en problemställning
hos Islam, där en skribent ser skiktningar inom Islam som motverkar integration.
En annan ser att muslimer som grupp inte passar in i ’Vår’ kultur och står bakom
’Vår’ värdegrund. I den här verklighetsuppfattningen är lösningen att ställa sig
bakom de muslimer som tagit till sig det västerländska idealet enligt en ena
skribenten och enligt den andra ligger lösningen i att stoppa Islams utbredning.

En annan verklighetsuppfattning grundar sin problemställning i det svenska
samhällets brister. Några av skribenterna som står bakom denna uppfattning
menar att ’etablissemanget’ svikit arbetarna. Andra menar att samhället svikit
dom som har det svårast i samhället och skapat socioekonomiska problem. Vidare
är det fördomar och stereotypa föreställningar om ’den Andre’ som ligger bakom
problemen. Det är synen på den västerländska överheten som ligger bakom dessa
stereotypa föreställningar och lösningen ses ligga i att utbilda och mobilisera
’folket’.
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En tredje verklighetsuppfattning ser att problematiken finns i den allmänna
debatten med den rådande politiska korrektheten. ’Arbetarna’ får inte komma till
tals och har svikits av de politiska makthavarna. Den naiva kulturrelativismen
måste få ett slut och debatten måste tillåtas vara mer frispråkig.

En fjärde verklighetsuppfattning menar att Sverigedemokraternas framgångar
är problematiska eftersom de nu vunnit makten att sätta agendan i den allmänna
debatten. ’Den Andre’ är exkluderad från debatten, bortsett från stereotypa
representationer där enskilda individer får representera alla muslimer utifrån den
västerländska synen på orienten.

Sammanfattningsvis kan jag dock konstatera att i stort sett alla skribenterna
ser sig som representanter för en större grupp. Många av skribenterna skiljer
mellan två från samhällsdebatten exkluderade grupper; ’arbetaren’ och
’invandraren’. Alla skribenter är så kallade intellektuella som representerar
’folket’ och som efterfrågar att makthavare ska lyssna mer på dessa. Sin egen
legitimitet som representanter väljer de dock att inte problematisera.

6.2 Samhälleliga Konsekvenser

Skribenterna kategoriserar människor i olika samhällsgrupper med olika
positioner både inbördes och mellan grupper. På så sätt skapas någon slags
ordning i vår tillvaro. Beroende på vilken verklighetsuppfattning som är och blir
normgivande påverkas samhälleliga diskurser därefter.  I det här avsnittet är inte
min avsikt att presentera någon konkret sanning utan snarare att utifrån mina
givna teorier i kapitel 4 resonera kring min andra frågeställning.

Den första världsbilden, som presenterades i föregående avsnitt, bygger på att
begränsa Islam i det svenska samhället. Eftersom synen på Islam redan är negativ
i det västerländska samhället så leder denna verklighetsuppfattning på en
intensifiering av redan exkluderande diskurser. Det existerar orättvisa
maktförhållanden genom positioneringen mellan etniska minoriteter och
majoriteten som här förstärks (Fairclough 1997:258). Dessa stigmatiseringar är
effektiva så länge ’den Andre’ står utanför maktpositioner och fungerar i
praktiken negativt och utestängande för de ’främmande’ (Elias & Scotson
1999:xxxii & Petersson 2006b:8-9).

I den andra världsbilden ligger ansvaret hos det svenska samhället. Bakom
denna verklighetsuppfattning står den mångkulturella diskursen, vilken bygger på
att motverka en exkludering av ’främmande’ kulturer. Dock menar Carlbom att
denna ideologi har en föreställning om ’främmande’ kulturer som inte stämmer
med verkligheten och därför fungerar som utestängande i praktiken (Carlbom
2003:57 & 2006:34).

I den tredje världsbilden menas att den politiska korrektheten i den allmänna
debatten måste upphöra. Eftersom både ett subtilt språk och ett mer frispråkigt
sådant grundar sig i ett ideologiskt språk så får det sociala konsekvenser oavsett
hur det framförs (Fairclough 1995:12). Det beror på hur det ideologiska språket
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tolkas om det leder till en reproduktion eller en förändring av ojämlika
maktförhållanden (Fairclough & Wodak 1997:275).

Slutligen i den fjärde världsbilden menas att problemformuleringsrätten inte
bör hamna hos Sverigedemokraterna. Genom ökad politisk makt vinner även
Sverigedemokraterna makten att påverka världen genom sitt ideologiska språk,
eftersom ”[d]en röststarkaste gruppen /…/ härmed också [har] den sociala styrkan att
utestänga andra tolkningar och förståelser av fenomen” (Börjesson 2003:51).

Avslutande vill jag poängtera att Sydsvenska Dagbladet inte är makt i sig
själv, utan är ett maktverktyg inom samhällets rådande diskurser. Beroende på
vilken världsbild vi utgår ifrån så är vissa uttalande och handlingar naturliga
medan andra är helt otänkbara. Det viktiga är att vi är medvetna om dessa olika
verklighetsuppfattningar för att kunna få till stånd en samhällsförändring.

Tecken: 69 395
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