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Förord
Vi reste till Sydafrika i slutet av oktober 2002. Utan att egentligen veta vad
som väntade oss satte vi oss på planet mot det omtalade landet på Afrikas
sydligaste spets. Varningarna inför resan duggade tätt och gång på gång
blev vi förmanade om att inte gå själva på kvällarna eller åka upp i de
osäkra kåkstäderna. Larmen om våldtäkter, misshandel, väpnade rån och
mord var det som syntes från Sydafrika i de svenska och europeiska
medierna. Den växande nyfikenheten och det brinnande intresset för
representation och kritisk granskning av media hade dock för länge sedan
tagit överhanden. Allt det osäkra gjorde oss bara ännu mer beslutsamma
om att själva undersöka fenomenet Det Nya Sydafrika – eller The Rainbow
Nation som landet även kallas.

Medier bygger, utvecklar och styr en betydande del i det postmoderna
samhälle vi lever i idag, och att studera medierna i ett land mitt i
förändring är nog så nära den ultimata mediestudien man kan komma,
enligt vår mening. Är det medierna som styr utvecklingen i samhället, eller
är det samhället som styr medierna? Har det reformerade Sydafrika nått
mediernas representation av samhällsstrukturen, eller är representationen
just det som lever kvar enligt apartheidsregimens diskriminerande lagar?

I hela västvärlden luckras det etniskt homogena upp och nationerna består
inte längre enbart av svenskar med svenska traditioner, britter med
brittiska anor eller tyskar med gemensam historisk och kulturell bakgrund.
Det så populärt kallat; mångkulturella, utgör befolkningen i världen idag,
och den globala reformen både upprör och förvirrar människor. Hur ska
man veta vart man hör hemma eller vilken nationalitet man har? Det som
drev oss inför det här projektet var just intresset för identitet och den
föreställda gemenskap som alla verkar sträva efter. Vad spelar det
egentligen för roll om du är indier eller afrikan, svensk eller iranier? Vad
spelar det för roll vilken nation du är född i eller vilken nation du sen
väljer att bo i? Är en identitet bestämd av linjer dragna på en karta? Eller
av vilka som var dina första grannar? Kan man överhuvudtaget tillhöra ett
land? Ett land som kanske dessutom både förändrar sin regim, sina
gränser och sin befolkning under en invånares levnadstid? Räcker det inte
med att tillhöra sig själv och själv veta sin identitet utan behöva definieras
utifrån geografiska territorier, etnisk historia eller hudfärg?

Vi landade i Sydafrika – i den kontinent som ibland beskrivs som hela
världens vagga, där alla människor härstammar ifrån. En påtaglig värme
slog emot oss när vi efter hand gjorde oss mer och mer hemmastadda i det
sydafrikanska samhället. Vi mottogs väl av alla, såväl av vita akademiker
som svarta kåkstadsbor. Trots varningar och oändliga förmaningar hälsade
vi på bland de som hade det sämst, i hjärtat av kåkstaden med fallfärdiga
ruckel och skjul. Där fann vi en stor del av det som gör Sydafrika så
speciellt.
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I den sydafrikanska världen är det mesta fortfarande svart eller vitt. Man
pratar om en regnbågsnation, men än så länge har utvecklingen inte tagit
dem mycket längre än till en gråskalig sådan. Men det finns människor
som varje dag arbetar och lever för att göra en liten skillnad mot en mer
jämlik framtid. Några av dem är människor som varit till stor hjälp under
vår tid i Sydafrika. Vi vill därför avsluta detta förord med att tacka
personalen på Rhodes Universitet i Grahamstown; Anthea Garman,
Camilla Perks, Angelo Fick, Jeanne Prinsloo, Guy Berger och Jeanne du
Toit. För ovärderlig hjälp, intresse och inspiration; Thembakazi Seyizi med
familj, grannar och vänner, Janey, Bruce Sparrow och Neil Human.
Speciellt tack även till de som hjälpt oss från Sverige; Roland Stanbridge,
Kosta Economou, Lars Jonsson och Marianne Winther J∅ rgensen. Nina
Andersson och Carolina Blaad för vägledande råd och välbehövliga
fikapauser. Stort tack även till Linnaeus-Palmes fond och Norrköpings
Kommun som gett oss stipendier för projektet. Utan alla er hade projektet
inte gått att genomföra.

Linda Berglund & Sandra Ahlstrand
Norrköping den femte maj 2003.
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1. Inledning – nationsbygget i Det Nya Sydafrika
Världen är uppbyggd av nationer. Föreställda gemenskaper som innefattar
en viss mängd människor inom ett visst geografiskt område. Ett system
som ger varje människa en nationell identitet. Varje människa föds med en
garanti att tillhöra någonting. Man tillhör ett land – en gemenskap – som
innebär att man kan säga; det här är mitt land, här hör jag hemma.

Att ha en nationell identitet är något de flesta människor ser som en
självklarhet. Det är ingenting man direkt reflekterar över. Alla tillhör ju en
nation, ett land, och får därigenom en nationell identitet. Man kan vara
norsk, svensk, kines, amerikan, turk eller italienare. Man kan vara
sydafrikan.

Sydafrika kämpar, efter apartheids fall 1994, med att bygga en ny nation.
The Rainbow Nation kallas den nya staten. Regnbågen står som symbol för
det nya, etniskt och kulturellt mångfasetterade, och demokratiska
Sydafrika. Som en reaktion mot det tidigare så strikt segregerade landet
under apartheidregimen, ska nu alla, svarta som vita, kvinnor som män,
rika som fattiga, innefattas av den nya nationen och leva sida vid sida i ett
solidariskt och rättvist samhälle.

Det är ambitionen och visionen om The Rainbow Nation.

Sydafrika arbetar hårt för att lansera visionen bland folket och för att
sprida den gemensamma känslan av att tillhöra ett land, en nation.
Budskapet som regeringen idag försöker sprida är tydligt; We are one och
Today, Tomorrow, Together. Slagkraftiga slogans trummas ut till folket
och förhoppningen är att det ska slå rot och växa till en stark nationell
gemenskap. En nationell identitet. Proudly South African är den mest
spridda kampanjen i landet och den färgglada symbolen som står för ett
nationsfrämjande innehåll syns överallt – på tv, i magasin i andra
tidningar och på sydafrikanska livsmedel och produkter.

De nationsbyggande kampanjerna skallar mellan bergen likt ett afrikanskt
trumsolo.

De flesta nationer är så gamla och självklara i världsordningen att man inte
ens tänker på att de en gång i tiden faktiskt inte ens existerade.
Tillhörandet av en nation presenteras nästan alltid som något universellt.
Något så självklart att det inte behöver någon förklaring eller motivering –
likt ett naturfenomen. Som att jorden föddes med en redan färdig
nationsordning. Men så var det inte. Nationalismen, i den form den idag
uttrycks, har skapats i relativt modern tid – dock utan hjälp av en ideologi.
Nationalismen är den enda –ism som inte är skapad av någon stor
teoretisk tänkare. Nationalismen bara finns. Och den tas för självklar till
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skillnad från andra -ismer som exempelvis marxismen eller liberalismen.
Under medeltiden fanns ytterst få organiserade nationer, och det finns
fortfarande idag människor som inte vet vilken nation de tillhör.1

Exakt vad det innebär att vara en nation varierar beroende på vem man
frågar. En sak som dock är gemensamt för alla nationer är att de i
förhållande till andra nationer omtalas som en enhet som agerar utifrån en
kollektiv gemenskap. I förhållande till andra nationer har Sydafrika länge
betraktats som ett. Som en nation med en kollektiv gemenskap och en
nationell identitet. Inom landet har Sydafrika dock fungerat som ett strikt
uppdelat samhälle, innehållande flera olika etniska folkgrupper, flera
språkgrupper, kulturella grupper och flera religioner. Sydafrika har
tidigare varit allt annat än en kollektiv gemenskap med en nationell
identitet.

Det nya Sydafrika är en nation med elva officiella språk. Befolkningen
består dels av arvtagare efter kolonialisterna från Holland och
Storbritannien, dels av arvtagare från de stammar och klaner som redan
före kolonialismen var bosatta i södra Afrika, och dels av invandrade
folkgrupper från till exempel Indien. Tillsammans ska de nu skapa den
nya nationen Sydafrika. Med vitt skilda språk, kulturer och sätt att se på
omvärlden ska de leva sida vid sida och agera internationellt som en enhet
och utifrån en gemensam vilja.

Den självklara frågan är naturligtvis hur det ska fungera. Gång på gång
har världen sett nationer splittras på grund av etniska och lingvistiska
skillnader eller religiösa motsättningar. Det finns flera exempel; före detta
Jugoslavien, Sovjetunionen, Tjeckoslovakien, Rwanda, Sri Lanka, och
Zaire, för att bara nämna några. Närmsta exemplet på inbördes
motsättningar mellan befolkningen finns bara ett stenkast från
sydafrikanska gränsen – i grannlandet Zimbabwe. Där har idén om att leva
sida vid sida misslyckats totalt. Arvtagarna till de före detta
kolonialisterna flyr landet i rädsla för den svarta politiken som rättfärdigar
våldsockupationer av vit mark. Sydafrika går emot dessa länder och vill
förena alla dessa olikheter till en enhet. För att lyckas måste den nationella
känslan ständigt påminnas om och reproduceras i samhället. På oändliga
sätt, genom tecken, symboler och lingvistiska uttryck, är invånarna i sitt
land ständigt påminda om just sin plats i en värld av nationer.
Nationsbygget blir på så sätt en ständigt pågående process, och med
mediernas hjälp upprätthålls den gemensamma identiteten i artiklar,
reportage, tv-program, film, musik och litteratur. Den nationella
identiteten fungerar som grund för politiska diskurser, kulturproduktion,
och till och med formen för nyhetsrapportering.

                                                
1 Michael Billig (1995/1999) Banal Nationalism, s 22.
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Under apartheid bidrog medierna till att segregera landets olika
folkgrupper. På så sätt verkade medierna som apartheids förlängda arm
och fungerade snarare som propagandakanal för den rådande ideologin,
än som kritiskt granskande samhällsorgan. Den politiska omstrukturering
som Sydafrika genomgår avspeglas bland annat inom det kulturella och
mediala fältet. Därför är det viktigt att medierna sätter fokus på en jämlik
representation av samhällets olika grupper utifrån flera perspektiv – såväl
etnisk bakgrund, hudfärg, klass, religion och kön. Tidningsredaktionerna
bestod tidigare av alltigenom vita journalister som skrev för en vit publik.
Idag har journalistkåren blandats upp med människor från andra
samhällsgrupper och måste rikta sig till en bredare läsarkrets än den vita
medelklassen. Alla ska höras och informeras i och av den nya pressen.

Men det finns någonting som skapar motsättningar. Små ord som man
oftast inte lägger märke till alls. Det som diskursanalytikern Michel Billig
kallar för banal nationalism – det sätt på vilket man vardagligt talar eller
skriver om nationen, landet och folket. Representation genom språk är en
viktig, för att inte säga elementär, del i ett nationsbygge och kampen för en
gemensam identitet. Man kan prata om landet som ‘hemma’, eller som
‘vårt land’. Oftast är det här meningsbyggnader som journalisten själv inte
reflekterar över när han eller hon skriver dem, men för mottagaren blir det
omedvetet ett sätt att prata om och referera till nationen. Representationen
av platser och människor spelar också en stor roll i skapandet av en
gemensam identitet. I Sydafrika, där folket är så splittrat och kommer från
flera olika kulturer, blir representationen av ‘sydafrikanen’ en intressant
del i nationsbygget. Hur tidningarna framställer och beskriver människor i
sina texter påverkar även befolkningen och det sätt de kommer att se på
varandra. Vem beskrivs som sydafrikan, och vem beskrivs som
medborgare av nationen? Beroende på vilket sätt människorna
representeras i nationen konstrueras identiteter. De små orden har även
betydelse för på vilket sätt identiteterna skapas. Om människor beskrivs
som ‘vi’ och ‘oss’, eller som ‘dem’. Att benämna människor som ‘de där’ är
ett tydligt sätt att ta avstånd och visa på skillnader från ‘oss’ som läser
texten. Att däremot benämna folket som ‘sydafrikaner’ eller som ‘vi’
reproducerar den gemensamma identiteten. Även dessa små uttryck av
representation fungerar som en daglig flaggning av nationen.

Sydafrika började om från början. Människorna raserade det rådande
samhällssystemet och bygger nu en ny nation – dock med redan
existerande åsikter och fördomar.

Syfte och frågeställningar
Syftet med uppsatsen är att belysa det sydafrikanska nationsbygget och
hur det tar sig uttryck i tidningarnas nyhetsrapportering. Att se hur de
sydafrikanska journalisterna identifierar folket med Det Nya Sydafrika. Vi
vill studera hur nationalismen ser ut idag – nio år efter regimskiftet.
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Genom att studera sydafrikansk nyhetstext vill vi visa att det finns viktiga
faktorer som alltför ofta glöms bort när man diskuterar ett nationsbygge –
de små orden som ständigt konstruerar och reproducerar nationen och
dess invånare. Dessa små indikationer på nationskänsla går att finna i stort
sett i alla medier och i samhället i övrigt. Ofta används de mer eller mindre
omedvetet. Man pratar och skriver om nationen eller folket på ett sätt utan
att riktigt reflektera över hur eller varför. Ibland görs det däremot
medvetet och med ett tydligt syfte, som exempelvis i Proudly South African-
kampanjen som vi tidigare nämnt.

De specifika frågeställningar studien bygger på är;
•  Hur ser representationen av nationsbygget, med fokus på

nationalism, ut i sydafrikansk nyhetspress?
•  Hur representeras individer och grupper i sydafrikansk press?

Genom detta vill vi diskutera vilka konsekvenser den rådande medie-
diskursen får i det övriga samhället. Och på så sätt komma åt en diskus-
sion kring en samhällssituation som inte bara gäller i Sydafrika utan även i
andra delar av världen. Allt i takt med att invandring och migration
luckrar upp de etniskt enhetliga nationerna och tvingar människor att
reflektera över vem man är och vilken nationell identitet man räknar sig
till. Globaliseringen påverkar de flesta nationer i världen och vissa forskare
hävdar att nationalismen i framtiden, eller kanske redan nu, förlorat sin
betydelse. Inom denna typ av studie är det viktigt att inte begränsa
diskurserna och dess strukturer till att endast omfatta den allra mest
närliggande sociala omgivningen.

Diskursstrukturer går oftast att applicera på liknande sociala kontexter,
trots att dessa inte varit en direkt del av studiematerialet. I den
sammanfattande slutsatsen dras därför paralleller mellan studieresultatet
och svenska förhållanden för att på så vis se hur likartade vissa
samhällsmönster kan vara, trots vitt skilda sociala kontexter i övrigt.
Problematiken är i princip densamma i de flesta typer av västerländskt
påverkade samhällen. Minoriteter som liksom i Sydafrika antingen vill bli
självständiga eller få en mer aktiv roll i samhället finns i alla delar av
världen. Ojämlik representation av olika grupper i tidningar och annan
media finns överallt. Därför är det också vikigt att kritiskt studera media
och dess roll i samhället, samt aktivt arbeta för att motverka nationsformer
där människor exkluderas. I denna studie är det hur den individuella och
nationella identiteten representeras ur ett etniskt perspektiv som är
tyngdpunkten. Analysen av nationell identitet skulle ha kunnat
genomföras utifrån flera andra perspektiv, exempelvis genus, sexualitet
eller klass. Att vi valt att just den etniska vinkeln grundar sig främst i
Sydafrikas historia, men även genom att denna debatt kring invandring
och nationell identitet dagligen pågår internationellt.
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De övergripande frågeställningarna som diskuteras i studien rör en vidare
social kontext än Sydafrika och kan formuleras som;

•  Varför är det viktigt att ha en gemensam identitet inom ett visst
geografiskt område?

•  Hur definieras den nationella identiteten – efter vilka kriterier
inkluderas en individ som en del av den nationella gemenskapen?

•  Behövs nationssamhället eller är det ett föråldrat system som
endast skapar konflikter och motsättningar mellan människor?

Dessa frågor är både omöjliga att ge exakta svar på och alltför stora för att
kunna innefattas i denna studie. Vi anser dock att de är intressanta och
viktiga att reflektera över i en vidare diskussion i slutet av uppsatsen.
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2. Metodologisk diskussion
För att genomföra research och materialinsamling till uppsatsen reste vi till
Sydafrika i tre månader, från den 18 oktober 2002 till den 17 januari 2003.
Vi studerade samhället och den sydafrikanska nyhetspressen med
handledning av professorer och lärare vid Rhodes University, Journalist
Department, i Grahamstown, Eastern Cape. Studien utfördes genom ett
samarbete mellan magisterprogrammet Kultur, Samhälle, Mediegestaltning
vid Linköpings Universitet och journalistutbildningen på Rhodes
University i Sydafrika. Resan möjliggjordes genom att vi fick ta del av det
stipendium från Linnaeus-Palmes fond som stödjer samarbetet.

Före resan studerade vi nationsteori, medieforskning, diskursanalys samt
specifika studier om Sydafrika, för att få en grund att utgå från när studien
väl började ta form. Även den relativt fattiga nyhetsrapportering om
Sydafrika som delgavs i svensk press var en del av researchen inför resan.
Mycket av den sydafrikanska rapporteringen i Sverige handlade om
kriminalitet, våldtäkt på kvinnor och barn, HIV och Aids, Det Nya
Sydafrika som ett utmärkt land att turista i, samt en del om de
sydafrikanska medierna och "det nya demokratiska Sydafrika".

Under vår vistelse förändrades vårt sätt att se på det sydafrikanska
samhället – det visade sig vara mer komplext än det framstått från början.
Genom att vi reste till Sydafrika kunde vi förstå hur det sydafrikanska
samhället är uppbyggt och hur det har utvecklats till vad det är idag. Att
utföra studien på plats har därför varit av stor vikt för validiteten i
resultatet, samt för att få en förståelse för hur Sydafrika fungerar bakom
formuleringarna i artiklarna vi analyserat. Vi kan inte frångå att vi är
västerlänningar i vår analys och våra tolkningar, men genom att vi levt i
landet i tre månader har vi fått ett större perspektiv på problematiken.
Tack vare ett flertal mer eller mindre formella intervjuer med
lokalbefolkningen, handledare på Rhodes University och andra
sydafrikaner vi träffade på vår resa, har vi fått en bredare förståelse för hur
landet fungerar. Exemplen i analysen fungerar således som illustrationer
av någonting större än en mediediskurs.

Uppsatsens teori är uppbyggd tematiskt utifrån begreppen nation,
representation, språk och diskurs. Att studera tematiskt innebär för oss att
vi väljer att inte se till akademiska fasta ämnen utan istället studerar
samhället utifrån teman. På så sätt kan vi nå flera forskningsdiscipliner
samtidigt. En diskurs är en social praktik eller institution i samhället – och
diskursanalys är således analysen av dessa praktiker. Inom
diskursanalysen är språkbruk en viktig del, och hur man kan representera
människor genom valen av ord. Därför har vi lagt stor vikt vid lingvistiska
analysmetoder och språket som reproducerande kraft. För att skapa en
nationalistisk känsla är det retoriska språkbruket elementärt och i denna
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studie har vi därför kombinerat teorier som täcker in båda dessa fält.
Diskursanalysen används såväl som teori som metod och hjälper till att
tydliggöra den struktur som den nationella känslan är uppbyggd av.

Genom diskursanalys bearbetas artiklar ur det sydafrikanska mediebruset.
Analysen har sin utgångspunkt i Norman Faircloughs kritiska
diskursanalys men lånar även begrepp från andra diskursteoretiker. Även
Michel Billig, som kan betraktas som diskurspsykolog, används i studien.
Vi har dock valt att använda hans teoretiska perspektiv på nation och
nationalism, och inte hans diskurspsykologiska teorier. Studien fokuserar
kring tryckt nyhetspress eftersom vi anser att den journalistiken gestaltar
situationen och utvecklingen i landet på ett bra sätt och med stor
aktualitet. Vi har studerat fem sydafrikanska nyhetstidningar; The Sunday
Times, The Saturday Weekend Argus, Mail & Guardian, The Herald och The
Daily Dispatch. Tre av dem utkommer en gång i veckan, medan två
publiceras dagligen. Vi har inte valt artiklar efter någon speciell genre,
utan läst all text som hamnat på respektive tidnings förstasida. Att vi inte
studerat en speciell typ av nyhetstext beror på att handlingen och det
ämne texten berör inte är av betydelse för syftet med studien.
Representation och nationsbyggande språk finns potentiellt i alla typer av
texter. Vi har därefter analyserat alla texter som på något vis rör Sydafrika.

Förutom att studera nyhetstext har vi även genomfört kvalitativa
intervjuer med sydafrikaner i olika åldrar och ur olika klasser. Frågorna
handlade om identitet, nationalism och mediekonsumtion. Intervjuerna
dokumenterades med minidisk och huvudsyftet var att använda dem till
en radiodokumentär som ingår i projektet. Vi vill nämna detta eftersom vi
anser att dessa intervjuer påverkat vårt sätt att se på landet – vilket
medföljt att vissa resonemang i analysen till viss del bygger på dem. Andra
mer vardagliga samtal och observationer har fungerat som bakgrund till
studieresultatet.

Ett utförligare metodavsnitt med en mer detaljerad genomgång av val av
studiematerial och tillvägagångssätt följer längre fram i uppsatsen.

Design
Konkret börjar uppsatsen med ett inledningskapitel där problematiken
presenteras och syftet beskrivs. Efter det inledande avsnittet följer en
metodologisk diskussion, en djupare genomgång av metoden följer senare
i uppsatsen. Detta för att läsaren ska ha metoden i färskt minne när
analysen tar sin början. I den metodologiska diskussionen finns
avgränsningar, definitioner, etiska överväganden och en reflexiv
positionering av oss som författare. Vi ger även en kort inblick i tidigare
forskning. Därefter ger uppsatsen en översiktlig beskrivning av de sociala
strukturerna i det samtida Sydafrika genom en genomgång av
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konstitutionen, indelningen av nationen och den disparata befolkningen.
Vidare ges en genomgång av de teoretiska teman som berör ämnet och
denna studie. Dessa teman utgår från nationalism och nationell identitet,
representation och språkbruk i media, samt diskursanalys.

Det utförligare metodavsnittet ligger som ett eget kapitel i samband med
analysen. I metoddelen beskrivs och motiveras hur urvalet och
avgränsningen av materialet skett. Här finns även en beskrivning av den
konkreta analysmetoden, och vi visar på hur de tidigare teorierna skall
omsättas i praktik. Analysen bygger sedan på vad vi diskuterat tidigare i
uppsatsen och tar upp konkreta exempel utifrån våra artiklar. Sedan väver
vi samman allt i en resultatdel. Uppsatsen avslutas med en diskussion där
Sydafrika sätts in i en större kontext. Där står Sydafrika inte enbart som en
isolerad enhet utan vi låter nationen statuera exempel på problem som bör
uppmärksammas även i andra sociala kontexter.

Avgränsningar och definitioner
Sydafrika har elva officiella språk. Att studera nyhetspress på alla dessa
språk kräver oändliga resurser, vilka vi inte haft. Således har vi endast
kunnat studera tidningar som till huvudsak är engelskspråkiga, vilket har
gjort att en stor del av det sydafrikanska tidningsutbudet tvingats uteslutas
ur studien. Detta leder självklart till att det inte går att dra några absoluta
slutsatser om det totala samhället. Vi kan dock se vissa tendenser.

Trots att det endast är åtta procent av Sydafrikas befolkning som talar
engelska som modersmål är engelska det språk som övervägande används
i mediebruset, och i offentlig kommunikation. Denna uppsats är dock i
första hand ingen mediestudie, utan en studie om nation och
nationsbygge. Det handlar om formandet av språk och hur det i sin tur
reproducerar och bygger en föreställd gemenskap. Vi har ett specifikt
intresse för media, men studien kunde likväl utförts på vardaglig
kommunikation och samtal mellan människor. Att analfabetismen är stor,
och att engelskan inte är modersmål för majoriteten av befolkningen,
betyder således inte så mycket. Medierna används för att hitta konkreta
exempel på den vardagliga kommunikationen i det sydafrikanska
samhället.

Vi har valt att med utgångspunkt ur Michael Billigs teorier om banal
nationalism studera ”de små orden” som dagligen reproducerar och
befäster nationen. Varför vi finner det speciellt intressant är på grund av
den omedvetenhet som finns hos människor när de pratar om saker som
kan härledas till nationen. Språkbruket folk använder sig av är ofta ett
omedvetet sådant. Dock inte alltid. I vissa fall är den banala nationalismen
ett viktigt retoriskt grepp, och därmed högst medvetet använt. De små



14

orden är också intressanta eftersom de i de flesta fall inte reflekteras över,
utan tillåts passera som ett naturligt sätt att tala eller skriva.

När det gäller definitioner och val av begrepp utgår vi i möjligaste mån
från den allmängiltiga betydelsen och förklaringen till olika begrepp. Med
nation menar vi exempelvis ingenting annat än de länder som av resten av
världen är erkända som nationsstater. Definitionerna av individuell
representation kan ofta vara mer komplicerad. Vi har dock valt att
använda orden svart och vit, samt i viss utsträckning även färgad, för att
beskriva Sydafrikas befolkning. Detta främst på grund av att det är så
sydafrikanerna själva delar in folk. Vid några tillfällen benämner vi
människor som afrikaans eller afrikaner. Afrikaans är vita som
härstammar från de holländska kolonialisterna. Afrikaner syftar till de
svarta som härstammar från de klaner och stammar som före kolonialtiden
befolkade södra Afrika. Vi diskuterar korrektheten i att använda dessa
begrepp under rubrikerna etiska överväganden och reflexiv positionering.

Etiska överväganden
Genom att i uppsatsen använda oss av olika kategoriseringar av
människor reproducerar och legitimerar vi också dessa. Detta är dock
nödvändigt för att kunna komma så nära problematiken som möjligt.
Eftersom vi valt att använda ett diskursanalytiskt perspektiv tvingas vi
också i vissa fall använda dessa stereotypa bilder av människor för att
konkretisera materialet. Vi är medvetna om att vi medverkar till
reproduktionen av dessa stereotyper, men gör det i syfte att tydliggöra ett
system som annars kan bli luddigt.

Många forskare och skribenter är rädda för att kategorisera och vågar inte
använda ord som ’svart’ eller ’färgad’ i sitt arbete. Detta leder endast till att
många studier kretsar runt problemet utan att riktigt kunna sätta fingret
på det. Syftet med att inte använda stereotypa kategoriseringar, samt
begrepp som fått en åtskiljande verkan på samhället, må vara gott –
dessvärre resulterar det bara i att författaren istället tvingas använda andra
begrepp för att förklara någonting det egentligen redan finns ett begripligt
ord för. Ett vanligt förekommande exempel är när författare istället för att
skriva ’svart’ beskriver en person som ’icke-vit’, eller istället väljer att
beskriva personen i långa omskrivningar om hans/hennes härkomst och
bakgrund. Den sydafrikanska regeringen har hamnat i denna
omskrivningsfälla och benämner i lagen de svarta som ’previously
disadvantaged people’. Och frågan är om detta är ett problem för
sydafrikansk nyhetspress.  Trenden går enkelt att jämföra med hur svensk
press ihärdigt försöker undvika begrepp som invandrare för att ge en bild
av en person av utländsk härkomst. I förlängningen leder detta försök att
inte uppfattas som rasistisk eller stötande endast till att andra begrepp för
exempelvis beskrivningen ’svart’ övertar det ratade begreppets
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associationer. Att beskriva någon som ’icke-vit’ kan för det första innebära
så mycket annat än att ha en svart hudfärg, det kan inkludera både
färgade, asiater, araber o.s.v. Numer har det dock övertagit alla
associationer som ordet ’svart’ bär med sig och har i den mening redan
förbrukat sitt syfte. Och kanske paradoxalt nog ökat stigmatiseringen eller
den negativa betydelsen.

För att undvika denna omskrivningsfälla och slippa krångliga definitioner
av egenpåhittade begrepp har vi valt att använda de ord samhället sedan
länge konstruerat för att beskriva en människa eller en kontext. Dessa må i
många fall vara stereotypifierade men underlättar både för oss som
författare och för dig som läsare. Genom att tydligt dela in
representationen av människor i olika diskurser ges en klar bild av hur
situationen ser ut och vilka som omfattas av vilken diskurs. Utifrån det
kan man sedan i slutdiskussionen föra ett resonemang kring hur detta
dilemma kan förändras.

Reflexiv positionering
I det samtida Sydafrika och det västerländska samhället existerar
fortfarande konstruktioner av ”ras” i den vardagliga kategoriseringen av
människor. Inga vetenskapliga belägg finns dock som påvisar skillnader i
intelligens eller kulturell kapacitet.2 Vi utför denna studie utifrån ett anti-
rasistiskt perspektiv och en inställning att ”ras” inte existerar mer än som
en social konstruktion. Dock känns det tråkigt att behöva säga att vi är
emot någonting – när det egentligen handlar om att vi är för någonting
annat. Kanske skulle vi kunna mynta ett eget begrepp här och kalla oss
promångkulturella?

När man arbetar med diskursanalys skapas ett dilemma – om det inte går
att kliva ur diskursen, hur ska man då kunna säga någonting om den?
Detta är ett problem som vi som forskare måste vara medvetna om, tänka
på under studien och utgå från i analysen. En enkel lösning på
problematiken finns inte. Det vi kan säga om just denna diskursanalys är
att vi inte på något sätt påverkat materialet. Vårt problem ligger snarare i
att vissa saker kan tyckas vara självklarheter. Nationalistiska känslor, en
’vi’-känsla och en självklar uppfattning om nationstillhörighet och identitet
är något vi är uppväxta med i Sverige och andra delar av västerlandet. I
Sydafrika finns ingenting självklart i de saker vi just räknade upp. Att se
tecken på ett försök att skapa denna enade nationskänsla, eller tecken på
åtskillnad, är inte en enkel uppgift när sådant alltid funnits så naturligt för
oss. Dock är Sydafrika en nation som skiljer sig väsentligt från det
västerländska samhället. Genom att vi analyserar kommunikativa
händelser ur en, för oss, främmande diskurs kan vi ändock hålla oss
relativt objektivt till materialet. I början var det svårt att för oss som
                                                
2 Lilla Focus (2000) s 618.
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västerlänningar, se dessa kodade tecken på utveckling, men efter hand, i
takt med att vi kom samhället och människorna närmare, syntes de
tydligare och tydligare.

Tidigare forskning
Listan på tidigare forskning inom media, nationalism och representation
kan göras oändligt lång. Dessa studiefält har legat i forskarvärldens
intresse sedan decennier tillbaka. Mediestudier, eller åtminstone
textstudier, lika denna har utförts av andra forskare före oss. Vi har dock
inte funnit någon studie liknande denna i den Sydafrikanska
samhällskontexten. Genom att blanda diskursanalys, banal nationalism
och representation, och applicera det på Sydafrika, differentierar vi vår
studie från andra. Michael Billig (1995) är den teoretiker som med sitt
arbete kommer närmast den studie vi genomfört. Han har genomfört
liknande studier applicerade på den brittiska kontexten.

Den svenska medieforskaren Ylva Brune (1998) har genomfört en studie
baserad på den svenska tryckta pressen. Den liknar vår på så vis att hon
studerar representation i nyhetsartiklar, men skiljer sig genom att främst
fokusera på rasism och inte på nationsbygge. Brune baserar inte heller sin
studie på de teorier och perspektiv vi utgår från, utan använder mer
lingvistiska teorier som metod.

På uppdrag av den sydafrikanska regeringen utförde The Human Rights
Commission en granskning av Sydafrikas medier. Studien omfattade då
flera medier och fokuserade liksom Brunes på rasism och diskriminering.

Studier om Sydafrika och dess demokratiseringsprocess efter valet 1994
finns det också gott om. Mai Palmberg (1995, 1999) har skrivit mycket om
Sydafrika i allmänhet och hennes kunskap i ämnet är gedigen. I Sydafrika
finns också ett brett urval demokratiseringsstudier om det egna landet. Ian
Liebenberg och Nic Rhoodie (1994) står som huvudförfattare till en anto-
logi som samlar texter och studier om det sydafrikanska nationsbygget ef-
ter 1994. Dessa antologier och studier ser dock generellt på nationsbygget i
Sydafrika och fokuserar inte speciellt på nationsbygget i tryckt press. Trots
att fältet är enormt, och väl utforskat, har vi med vår studie hittat en vinkel
och en frågeställning som inte tidigare utforskats i Sydafrika. De studier
som gjorts om Sydafrika efter apartheids fall genomfördes också väldigt
snart efter 1994. Mycket har hänt sedan dessa studier publicerades och
med vår studie tror vi att vi kan peka på saker och utvecklingar som inte
kunnat innefattas i de som studerat landet före oss.
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3. Sydafrika – en samtida beskrivning
Sydafrika var länge ett land där den vita befolkningen förtryckte de svarta.
Tidigare kunde landet bäst beskrivas som två samhällen i en nation, där
den vita minoriteten åtnjöt i-landsvillkor, medan den icke-vita majoriteten
levde under u-landsförhållanden. Åtskillnaden gick så långt att man
inrättade speciella hemländer där de svarta skulle bo och tusentals
människor tvångsförflyttades in i dessa oråden. Utan pass kunde svarta
inte röra sig fritt inom landet och det rådde utegångsförbud efter mörkrets
inbrott.3 Efter apartheids fall 1994 bildade Sydafrika, med ANC (African
National Congress) och Nelson Mandela i spetsen, en ny nation. Den nya
konstitutionen fastställdes officiellt den fjärde december 1996, och
förklarade alla folkgrupper i landet fria att leva sin kultur, använda sitt
språk och utöva sin religion. Sydafrika skulle bli en mångkulturell
demokrati.4 Här följer en kort presentation av landet, befolkningen, språket
samt mediaklimatet, detta för att ge en bakgrund till problematiken som
senare diskuteras djupare.

Landet
Sydafrika är en republik med Pretoria i norr som huvudstad. Nationen har
ett beslutsfattande parlament indelat i två kamrar och en verkställande
regering med stark presidentmakt. Till stor del är det beslutsfattande
systemet i Sydafrika, med viss modifikation, ett plagiat av det brittiska
systemet. Konstitutionen som fastställdes 1996 är en av de mest
progressiva i världen eftersom den innefattar så många skilda etniciteter,
kulturer och språk.5  Inledningen till konstitutionen lyder:

We, the people of South Africa,
Recognise the injustices of our past;
Honour those who suffered for justice and freedom in our
land;
Respect those who have worked to build and develop our
country; and
Believe that South Africa belongs to all who live in it, united
in our diversity.
We therefore, through our freely elected representatives, adopt
this Constitution as the supreme law of the Republic so as to
Heal the divisions of the past and establish a society based on
democratic values, social justice and fundamental human
rights;

                                                
3 National Encyklopedin, www.ne.se  (2003-04-13).
4 Lilla Focus (2000) s 745.
5 Lilla Focus (2000) s 745.
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Lay the foundations for a democratic and open society in
which government is based on the will of the people and every
citizen is equally protected by law;
Improve the quality of life of all citizens and free the potential
of each person; and
Build a united and democratic South Africa able to take its
rightful place as a sovereign state in the family of nations.
May God protect our people.
Nkosi Sikelel' iAfrika. Morena boloka setjhaba sa heso.
God seën Suid-Afrika. God bless South Africa.
Mudzimu fhatutshedza Afurika. Hosi katekisa Afrika.6

Sydafrika är indelat i nio provinser, där varje del har sin egen lagstiftande
församling och premiärminister. Provinserna är Western Cape, Eastern
Cape, KwaZulu-Natal, Northern Cape, Free State, Northwest, Gauteng,
Mpumalanga och Northern Province.

Skillnaderna provinserna emellan är stora när det gäller såväl vegetation
som väder, infrastruktur, befolkning, och inte minst ekonomi.7 Eastern
Cape är den provins där denna studie tagit form och där materialet
samlats in. Av den anledningen är det relevant att närmare beskriva
förhållandena i denna del av landet; Efter Northern Cape är Eastern Cape
den till ytan största provinsen i Sydafrika. Där bor i ungefärliga siffror 6,5
                                                
6 Sydafrikanska regeringen, www.gov.za (2002-11-21).
7 Sydafrikanska regeringen, www.gov.za (2002-11-21).
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miljoner människor, varav den svarta delen av befolkningen utgör
närmare 6 miljoner. Den största språk- och folkgruppen i provinsen är
xhosa. Eastern Cape präglas av stor ekonomisk och social ojämlikhet.
Vattentillgången skapar exempelvis stora problem för folket och
fattigdomen är utbredd på grund av de dåliga förutsättningarna för
jordbruk, samt beroende på den dåliga arbetsmarknaden i landet.
Urbaniseringen har under senare år bestått av en jämn ström och det är
största staden Port Elizabeth som lockar flest. Andra städer i provinsen är
East London, Umtata (huvudstaden i det karga och fattiga området
Transkei) och Grahamstown.8 Detta är namn och miljöer som senare
kommer upp i det konkreta studiematerialet.

Befolkningen
Landet består av en mängd olika etniska grupper, olika språk och skilda
religioner. Skillnaderna mellan invånarna i Sydafrika är stor och det är
svårt att beskriva vad som betecknar en sydafrikan. Det enda som
egentligen ger dem någonting gemensamt är den geografiska plats inom
vilken de bor, samt att de i och med den nya konstitutionen nu även delar
lagar och förordningar, flagga och nationalsång. Nationen består av en
mängd olika människor med olika bakgrund och erfarenhet, som nu ska
dela en nationell identitet och en gemensam känsla för vad som är
Sydafrika.

Två år efter uppbrottet från apartheid (1996) hade landet drygt 40 miljoner
invånare. Av dessa var det cirka 77 procent som kallade sig afrikaner, vilket
fungerar som ett samlingsnamn för svarta människor då de inte specifikt
definierar sig med sin stamtillhörighet. Stora delar av befolkningen
räknade sig själva till andra grupper, såsom vita, färgade eller
indier/asiater.9 Ytterst få räknade sig själva som sydafrikaner som den
primära identiteten. Om detta har förändrats under senare år är svårt att
säga, men det är en del av vad denna uppsats söker finna svar på. Den
nationella identiteten ses så ofta som något självklart – statistiken från
Sydafrika visar att det inte alltid är på det viset.

De drygt 44 miljoner invånarna som idag lever i Sydafrika består av
följande folkgrupper: nguni, (inkluderar zulu-, xhosa- och swazifolket)
som utgör 2/3 av befolkningen, sotho-tswana-folket, tsongafolket, venda,
afrikaans, engelsmän, färgade, indier, samt folk som har immigrerat från
andra länder i Afrika och Europa och som behållit en stark kulturell
identitet från sina modersländer. Afrikaans härstammar från de
holländska kolonialisterna, och med färgade menas de som i västerländsk

                                                
8 Mai Palmberg & Per Strand (1995) Sydafrika – en regnbågsnation föds, s 28.
9 Sydafrikanska regeringen, www.gov.za (2002-11-21).



20

diskurs kallas mulatter. Gemensamt är att de har engelska eller afrikaans
som modersmål, och inte något av de afrikanska språken. 10

Språk
Sydafrikanska konstitutionen från 1996 erkänner elva språk som officiella
nationsspråk. Dessa är: afrikaans, engelska, ndebele, xhosa, zulu, sepedi,
sesotho, setswana, swati, tshivenda och xitsonga. Statistiskt sett är zulu det
största nationella språket, nära 23 procent av befolkningen talar zulu. Detta
språk följs sedan av xhosa och afrikaans. Engelskan hamnar först på femte
plats i ordningen och endast cirka åtta procent av befolkningen talar detta
som modersmål. Enligt grundlagen ska alla offentliga dokument finnas
tillgängliga på minst två av de officiella språken. Det är dock upp till vart
och ett av de provinsiella styrena att välja vilket språk de vill föra sin
politik på. Engelska är dock det klart dominerande och mest använda
språket när det gäller offentlig kommunikation och media.11

Media
Det sydafrikanska medieklimatet har liksom det övriga samhället
genomgått stora förändringar under de senaste tio åren. Från att ha
beskrivits som ”apartheids förlängda arm” är medierna nu fria att uttrycka
politiska åsikter som inte går i linje med det regeringen står för. Oavsett
om media var en av de faktorer som hjälpte till att reformera samhället,
eller om det fungerat som en bakåtsträvande institution för att behålla det
tidigare systemet, så kan inte medierna opåverkat stå utanför det
samhällssystem de verkar inom.12

Fram till relativt nyligen har medierna varit belagda med hård censur och
statsmakten hade med stöd av olika lagar långtgående befogenheter att
ingripa mot både inhemska och utländska journalister. Sedan 1990, då
bland annat bannlysningen mot ANC hävdes, har lagarna mildrats. År
1993 etablerades Independent Media Commission med syfte att garantera
pressfrihet. Dock händer det fortfarande att journalister utsätts för olika
former av attentat då de uttryckt vissa åsikter.13

Ägandeförhållanden i sydafrikansk media har också förändrats sedan
regimskiftet 1994, så även den demografiska sammansättningen av de
anställda på tidningarna. Afrikanska namn blev mer och mer vanliga som
bylines till olika artiklar. 1999 hade åtta av de stora tidningarna i Sydafrika
bytt ut sina vita redaktörer mot svarta. Som vi närmare kommer diskutera
senare i uppsatsen är detta dock ingen garanti för att innehållet i medierna
förändras. Att arbeta emot en redan etablerad arbetsrutin i en etablerad

                                                
10 Sydafrikanska regeringen, www.gov.za (2002-11-21).
11 Sydafrikanska regeringen, www.gov.za (2002-11-21).
12 Guy Berger “Towards an Analysis of the South African Media and Transformation, 1994-99”
Transformation – critical perspectives on Southern Africa, nr.38 s. 82-114.
13 National Encyklopedin, www.ne.se (2003-03-25).
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social praktik är i realiteten mycket svårt, trots att det politiska läget
kanske stödjer ens principer. I Sydafrika har medierna studerats ett antal
gånger efter 1994 och ett flertal rapporter har lagts fram gällande deras sätt
att gestalta och förmedla nyheter, samt representera olika folkgrupper i
landet. Resultaten har varit varierande men en slutsats som gäller för alla
är att medierna har förändrats.14

På uppdrag av regeringen utförde the Truth and Reconciliation
Commission 1999 ett antal förhör och intervjuer med journalister inom den
sydafrikanska mediebranschen. Kommissionen konstaterade då att
relationen mellan svarta och vita, färgade, indiska och afrikanska
journalister till och med försämrats under perioden 1994-99. Samma år
genomfördes även av the Human Rights Commision en granskning av
medierna. Rapporten väckte stor debatt, främst för sin hårt förda kritik
mot rasismen och diskrimineringen, både i medierna och inom den sociala
praktik medierna verkar. De fastslog att journalistiken i Sydafrika – med
ett fåtal undantag – fortfarande var elitistisk, riktad mot en publik
bestående av medelålders vita män och ett västerländskt samhälle. De nya
politiska och sociala värderingarna i samhället tog lång tid på sig att
tränga in i mediediskursen trots ett växande antal svarta journalister.15

Sammanfattningsvis har det skett en stor förändring inom sydafrikanska
medier – både gällande den juridiska kontexten, ägarstrukturerna och
demografin bland de anställda journalisterna. Det har även skett
förändringar när det gäller målgrupp, kvalitet och kvantitet. Medierna har
kanske, efter lång tid, förändrats när det gäller representation av etnicitet –
men inte när det gäller klass.16 Att denna förändring skett är oerhört
positivt, dock rymmer ej denna uppsats någon diskussion kring
förändring, utan fokuserar kring hur det ser ut idag.

                                                
14 Berger (1999) s. 82-114.
15 Berger (1999) s. 82-114.
16 Berger (1999) s. 82-114.
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4. Nation, diskurs och representation
Detta är teorikapitlet. Här framhålls de teorier och teoretiker den senare
analysen skall komma att bygga på. Huvudsakligen handlar kapitlet om
att människor dagligen tillskrivs olika attribut och ges en identitet. Denna
identitet kan vara av olika karaktär. Människors nationella identitet är
huvudtema för denna uppsats, men även hur människor representeras
inom nationen är viktigt för att se om det ens går att uppnå en enhetlig
nationell diskurs. Ibland kan människorna representeras endast genom
hur hela nationen representeras. Det är därför intressant att även titta på
hur Sydafrika representeras som nation. Vidare diskuteras språket som
den faktor som skapar dessa representationer, och som ständig orsak till
konstituerandet av nya diskurser.

Nation
Nationsbegreppet är ett flitigt studerat och utrett begrepp inom sociologi
och kulturforskning. Begreppet innehåller en mängd kriterier som måste
uppfyllas för att ett område ska få kallas nation. Definitionen av vad en
nation egentligen är råder det delade meningar om bland forskare. En av
de mer allmängiltiga definitionerna beskriver nationen som ett land där
invånarna utgör en kulturell, historisk och politisk enhet.17 Men när man
går djupare in på begreppet upptäcker man en djupare problematik; ordet
nation som begrepp för en enspråkig och monokulturell stat har aldrig
existerat. Eller rättare sagt; begreppet har funnits – det är snarare
betydelsen av det som aldrig existerat.18 Benedict Anderson, forskare och
sociolog, har myntat ett begrepp som kommer problematiken nära. En
nation är en föreställd gemenskap:

Jag föreslår [...] i antropologisk anda följande definition av
nationen: de är en föreställd politisk gemenskap - och den
föreställs som både i sig begränsad och suverän. Den är
föreställd eftersom medlemmarna av även den minsta nation
aldrig kommer att känna, träffa eller ens höra talas om en
minoritet av övriga medlemmar, och ändå lever i vars och ens
medvetande bilden av deras gemenskap.19

Sydafrika är ett tydligt exempel på ett land där människorna kulturellt inte
har direkt mycket gemensamt med varandra. Ändock finns en enorm vilja
att få människorna i landet att känna nationell gemenskap. Kampanjer av
alla de slag drivs, den tidigare nämnda "Proudly South African" är bara ett
exempel på en kampanj som ska verka nationsenande. Få människorna att
höra ihop och känna att de har någonting gemensamt. Under avsnittet om

                                                
17 Stora Focus (2001) CD-ROM.
18 Ingmar Söhrman (1997) Språk, nationer och andra farligheter, s 63.
19 Benedict Anderson (1983/1993) Den föreställda gemenskapen, s 21.
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nation och nationalism försöker vi reda ut varför människan ständigt
strävar efter att uppnå enighet inom nationen och varför nationen som
koncept ses som en självklarhet.

Det finns många teorier om varför nationssystemet uppstod. En av de mest
kända är Benedict Andersons teori om att det var i uppfinnandet av
boktryckarkonsten och kapitalismens framväxt som nationalismen växte
sig stark. Först trycktes böcker för den bildade publiken (oftast på latin),
men när marknaden växte började böcker tryckas på lokala språk, och
språkgemenskaper med klarare gränser skapades.20 Ernest Gellner, filosof
och socialantropolog, menar att industrialismen, som krävde ordning och
effektivitet inom ett bestämt område för att produktionen skulle fungera,
även ledde till en mer precis indelning av kontinenten. Hur det än var är
nationalism den -ism som fått störst utbredning av alla -ismer. Liberalism
och Marxism är båda begränsade inom olika territorier, medan
nationalismen numer ses som en naturlig världsordning.21 Här i uppsatsen
fokuserar vi dock inte på hur nationssystemet uppstod, men vi ger denna
bakgrund för att tydliggöra hur kort tidsperiod det rör sig om.

Nationen ses i många fall som något som inte är i behov av att studeras.
Det är naturligt och man reflekterar inte över att hela nationsvärlden är en
socialt konstruerad värld. Snarare studerar man bristen på nationalism i ett
land och förundras över det. Nationerna betraktas som något som alltid
varit, som en naturlig och konstant indelning av världen.22 Denna
indelning av världen är dock relativt ny om man ser till hur länge
människan faktiskt levt i någorlunda organiserade samhällen. Det
medeltida världssystemet var inte alls så bundet till gränsdragningar
mellan olika områden. Jerusalem sågs ofta som centrum oavsett var i
Europa man bodde och folk identifierade sig inte som fransmän eller
engelsmän. Gränserna mellan folk förändrades ofta i generationsskiftena
beroende på att världen var indelad i klaner, stammar och territorier.23

De gränser som finns idag är på många platser inte dragna med någon
större logik. I Afrika exempelvis, har kolonialmakternas gränsdragningar
kommit att i vissa fall förena folk utan gemensam tradition och i andra fall
dela upp samlade folkgrupper på flera länder. Konsekvensen har blivit att
språk- och kulturgränserna i väldigt låg utsträckning kommit att stämma
överens med de politiska gränserna.24 Och detta är någonting som ofta
lever kvar, trots att man skapat en så kallad föreställd gemenskap – ett
land. Som vi tog upp tidigare under avsnittet om Sydafrika är det inte
många sydafrikaner som ser sin nationella identitet som den primära. De
flesta sydafrikaner väljer att identifiera sig med sin kulturella identitet.

                                                
20 Marianne Winther J∅ rgensen & Louise Phillips (1999) Diskursanalys som teori och metod, s 156.
21 Billig (1995/1999) s 22.
22 Billig (1995/1999) s 17.
23 Billig (1995/1999) s 20.
24 Söhrman (1997) s 85.
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Trots detta har nationer idag blivit så vedertagna att de fått egna
identiteter. Nationen benämns som första person singular. Som något med
personlighet, åsikter, historia och framtid. Den innefattar människorna
inom ett visst område, men för att nationen ska kunna existera måste det
också skapas en gemensam historia och identitet för dess befolkning. Man
måste tillsammans komma överens om vilken historieberättelse som ska
representera nationen, vilket språk som ska talas och vilka ideologier som
ska styra. Folket måste kunna berätta sitt lands historia med någorlunda
likhet gentemot varandra, samma hjältar och samma värderingsgrund
måste finnas i allas berättelser.25 (Någonting att fundera på i samband med
detta är hur detta tar sig uttryck i Sverige. Här läser alla elever samma
historia i skolan, men lika gärna kunde det läsas dansk historia i Skåne
fram till någon gång på 1600-talet eftersom Skåne då tillhörde Danmark.)
Inom landet kämpar olika kategorier såsom klass, etnicitet, kön, språk,
religion och region, kämpar om att få det allmänna erkännande som gör
just den kategorin till den härskande inom nationen.26 Detta är en kamp
som ständigt förs. I apartheids Sydafrika var det den vita kulturen med allt
vad det innebar som var den härskande. Idag, när ANC innehar makten
kämpas det för att andra etniciteter och religioner ska få större makt och
mer inflytande i landet.

Vi ska avsluta denna inledande diskussion om nationer genom att
exemplifiera med en vinkel som är tydlig i upprätthållandet av nationen,
nämligen sport. Sport är en viktig del i nationsbygget. Tidningarna skriver
gärna i krigstermer och gamla ”förlegade” ord som inte används i andra
sammanhang längre, exempelvis kämpar, hjältar, segrare, ära, heder och så
vidare. Nationssporten blir en viktig del av ett lands identitet. England
identifierar sig gärna med fotboll, USA med baseball, Sverige var
åtminstone för några år sedan en nation starkt förknippad med ishockey,
Norge med längdskidor och vidare. Man håller fanan högt och tar det som
ett nationellt nederlag om landslaget inte kvalar in till VM.27 Inom sport
agerar landet som en faktiskt enhet. Och där landet har ett gemensamt mål
att kämpa mot. I analysen diskuteras detta vidare, men redan här kan vi
konstatera att nationen blir tydligast en enhet när det ställs i relation till en
annan nation. Nationens identitet är relationell i den mån att den blir vad
den är när det finns någonting annat den inte är.

                                                
25 Billig (1995/1999) s 70-71.
26 Billig (1995/1999) s 71.
27 Billig (1995/1999) s 120-123.
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Nationalism

Nationalism… began by describing itself as the political and
historical consciousness of the nation, and came in time to the
inventing of the nation for which it could act… Instead of a dog
beginning to wag its political tail, we find political tails trying
to wag the dogs.28

Nationalism är ett begrepp som innebär att de etablerade nationsstaterna
ständigt blir reproducerade. I nationalismens namn agerar människor, och
genom dessa handlingar reproduceras betydelsen av nationen.29 Det som
ständigt reproducerar nationen kallar den brittiske sociologen och
diskurspsykologen Michael Billig banal nationalism. Han syftar då på
vardagsnationalism i form av exempelvis formuleringar i nyhetstext,
samtal eller reklam - den dagliga och nästan osynliga reproduktionen av
det nationella. Många sociologer glömmer denna banala form av
nationalism och ser nationen som något existentiellt och naturligt. Något
som alltid funnits, och därför reagerar man inte på ord som ’hemma’, ’vår’
eller ’här’ för att beskriva en händelse som inträffat i det egna landet.30

Många sociologer ser sina nationsstudier som studier av något extremt.
Extrema och fanatiska grupper i samhället är nationalister, inte ”vanliga
människor”. Att de själva är en del av en nation är de heller inte
”medvetna” om i sin studie. Att de själva har ett pass, en nationsidentitet
och något de kallar hemland. Studien tenderar att handla om ’de andra’,
de extrema nationalisterna.31 Denna studie handlar om just den banala
nationalismen, och hur de små orden ständigt får oss att känna oss
delaktiga i (alternativt uteslutna ur,) en nationstillhörighet.

Den nationella diskursen är långt ifrån begränsad till nationalistiska
rörelser – man kan återfinna den på en mängd sociala platser, ofta
tillsammans med, eller uppblandad med andra diskurser. Dessutom kan
den nationella diskursen ofta visa sig i beskrivningen av fenomen som inte
omedelbart betraktas som nationella.32 Billig menar att nationen är något
människor ständigt blir påminda om. Identiteten av en nation
reproduceras dagligen och befästs historiskt och psykologiskt hos
befolkningen.33 I en nation blir invånarna ideligen påminda om sin
nationalitet. Detta sker kontinuerligt genom flaggor och andra attribut som
dagligen flaggas och visas överallt. Men ofta förblir dessa symboler och
ikoner onoterade – eftersom de redan är så familjära.34 Banal nationalism är
nära sammankopplat med språkbruk – det är i grunden användandet av

                                                
28 David Brown (2000) Contemporary Nationalism, s. 33.
29 Billig (1995/1999) s 16.
30 Billig (1995/1999) s 16.
31 Billig (1995/1999) s 17.
32 Winther J∅ rgensen & Phillips (1999) s 170.
33 Billig (1995/1999) s 17.
34 Billig (1995/1999) s 8.
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språk och symboler som skapar den. Och det är vad vi kommer
exemplifiera senare i analysen.

Sammanfattning
Många forskare inom nationalism och nationsteorier har förvirrats av
nationens paradoxer. För det första; nationerna som ett relativt modernt
fenomen i historikers ögon, kontra deras uråldrighet och historiska värde i
nationalisters ögon. För det andra; nationalitetens självklarhet i
allmänhetens ögon – i den moderna världen kan, bör och kommer var och
en att ”ha” en nationalitet, liksom han eller hon har ett kön – kontra det
ohjälpligt speciella i att faktiskt ha en nationell identitet. Och för det tredje;
nationalismens ”politiska” kraft kontra dess filosofiska torftighet och till
och med brist på sammanhang.35

Trots dessa märkliga paradoxer kvarstår nationen idag som ett faktum.
Och vi blir ständigt påminda om att vi har en nationstillhörighet. Det som
ständigt påminner oss är den banala nationalismen. Vi ser det som
naturligt att när det är dags för vädret efter nyheterna så ska vi få se hela
den svenska kartan. Detta så vi kan få veta vad de har för väder i andra
änden av vårt land – även om vi inte har något utbyte av det alls. Vi
vaggas ständigt in i denna föreställda gemenskap, genom dessa små
tecken som vi numera ser som naturliga.

Den banala nationalismen vaggas in i oss genom ord som kan vara svåra
att upptäcka. För att finna denna reproduktion av nationen skall vi ge oss
in på diskursanalys – och visa på hur man lingvistiskt analyserar det vi ser
som självklarheter i vårt samhälle.

Diskursanalys i teori och praktik
För diskursanalysen är identiteten generellt en viktig del, och i denna
studie spelar identiteten en synnerligen viktig roll. Därför har vi valt att
lägga fokus speciellt på den del av diskursanalysen som handlar om
identiteten och hur den skapas och omformas inom olika diskurser.
Inledningsvis redogör vi dock lite mer allmänt för vad diskursanalys är,
samt hur det kan användas och utnyttjas i en studie som denna.

Enkelt uttryckt handlar diskursanalys om principen för hur verkligheten
ser ut. En diskurs är helt enkelt ett bestämt sätt att tala om och förstå världen.36

Diskursanalys framhåller att människor genom språket sysslar med
konstruktioner av den sociala världen. Detta i tre avseenden: För det första
genom att man utifrån redan existerande texter aktivt skapar utsagor. För
det andra i meningen att man hela tiden aktivt arbetar med urval av dessa
texter, av ett oändligt antal tillgängliga ord och meningskonstruktioner

                                                
35 Anderson (1983/1993) s 20.
36 Winther J∅ rgensen och Louise Phillips (1999) s 7.
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väljs några ut medan andra väljs bort. För det tredje genom att den valda
konstruktionen har konsekvenser. Uttryckssätt gör något, påverkar
föreställningar, genererar respons och vidare.37 I vår studie använder vi oss
av just detta tankesätt kring språk och representation som diskursanalys
bygger på. Utsagorna för oss blir de konkreta artiklar vi hämtat ur
Sydafrikas nyhetstidningar, vidare har vi valt ut diverse av dessa artiklar
för konkret analys. Detta för att vi till sist skall kunna fundera kring vad
dessa artiklar får för konsekvenser när de väl nått läsaren. Hur vi konkret
gjort diskuterar vi vidare i anslutning till analysen.

Diskursanalys kan trots att man definierat perspektiv se väldigt olika ut.
Det finns inga exakta premisser för hur en analys ska utföras eller vad den
ska innehålla. Dock finns det en gemensam föreställelse om att;

Språket är strukturerat i mönster som våra utsagor följer när vi
agerar inom olika sociala domäner…//Diskursanalys är sedan
på motsvarande sätt analys av dessa mönster.38

Problemet som diskursanalys fokuserar på är att alla utsagor, med
nödvändighet, för att de skall vara begripliga och ha mening är beroende
av en kontext. Språkanvändandet inte bara avspeglar skribentens inre
värld, utan genererar också en delvis tillfällig variant av den. Det vill säga
språket är en del av produktionen av de ting som vi behandlar som självklara och
naturliga i samhället.39 När man, som vi gör, väljer att analysera ett fenomen
inom en nationell diskurs finns många kringliggande strukturer som måste
tas hänsyn till när slutsatser skall dras.

En gemensam målsättning för de flesta diskursanalytiker är att bedriva
“kritisk forskning”, det vill säga utforska och kartlägga maktrelationer i
samhället, och att formulera normativa perspektiv varifrån man kan
kritisera dessa relationer och peka på möjligheter till social förändring.40

Has not the practice of revolutionary discourse and scientific
discourse over the past two hundred years freed you from this
idea that words are wind, an external whisper, a beating of
wings that one has difficulty in hearing in the serious matter of
history?41

Michel Foucault, erkänd historiker, filosof och stor samhällskritiker, var
den som på allvar etablerade diskursanalysen.42 För att ge en bakgrund till
diskursanalys vill vi beskriva Foucault kortfattat, även om vi inte använder

                                                
37 Mats Alvesson & Kaj Sköldberg (1994) Tolkning och reflektion, s 283.
38 Winther J∅ rgensen & Phillips (1999) s 7.
39 Alvesson & Sköldberg (1994) s 277-278
40 Winther J∅ rgensen & Phillips (1999) s 8.
41 Norman Fairclough (1992) Discourse and Social Change, s 37. Citat av Michael Foucault.
42 Winther J∅ rgensen & Phillips (1999) s 19.
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oss av honom djupare. Med diskurs avser Foucault; en regelstyrd
framställning av utsagor, begrepp, teser och teorier som sammantagna utgör en
serie av artikulerade föreställningar om någonting.43 Foucault talar om
diskurser som en social praktik eller institution i samhället. Men diskurser
är ej fasta. De förändras och utvecklas ständigt. Diskurser är inte bara
möjliga att förändra utan de är i ständig rörelse; de får stöd av ett helt
system av institutioner som inför och vidmakthåller dem och inte kan
fungera utan tvång eller ett visst mått av våld.44 Detta blir tydligt i
diskussionen kring nationella diskurser. I apartheids Sydafrika kämpade
de vita makthavarna för att behålla makten och kunna fortsätta förtrycka
den svarta majoriteten. Detta möjliggjordes genom olika sorters
lagstiftning, som under en lång tid tycktes självklar för de vita som levde
inom diskursen.

Foucaults tyngsta teorier om diskurs rör sig kring begreppet sanningen,
vilket han anser är en pådrivande faktor i samhället. Enligt Foucault är
diskursernas mål är att fastslå sanningen.45 Sanningen är en diskursiv
konstruktion och olika kunskapsregimer påstår olika saker när det gäller
vad som är sant eller falskt. Foucaults syfte är således att klarlägga
strukturen i de olika kunskapsregimerna, det vill säga reglerna för vad
som kan sägas och vad som är otänkbart, och dels reglerna för vad som
betraktas som sant eller falskt.46 Under apartheid blev "sanningen" att de
vita var mer värda än de svarta. Detta ses för oss idag som någonting
märkligt och svårförståeligt, men när diskursen ständigt upprätthåller
fasaden om sanningen, blir den till slut det som människor tror på.
Sanningen behöver inte vara synonymt med vad som egentligen är "rätt".
Sanningen handlar om vad människor tror är sant.

Foucault har fått mycket kritik för saker han sagt och skrivit, men också för
sådant som andra läst in och pådyvlat honom.47 Dock har Foucault blivit en
person som nästan alla diskursanalytiker på något sätt förhåller sig till i
sitt arbete.48 Så även vi. En annan framstående diskursanalytiker är
Norman Fairclough – huvudteoretikern för vår diskursanalys. Även han
grundar sina teorier på Foucault.

Diskursanalys i mediestudier
Norman Fairclough, kritisk diskursanalytiker, definierar diskurser som en
bestämd konstruktion av en bestämd social praktik. För Fairclough
handlar diskursbegreppet mest om språket. Inom den lingvistiska
forskningen utgår man från språket som en social praktik och diskurs. Att
studera text och tal på det sättet innebär att man ser språk som något

                                                
43 Per Månsson (red.) (1988) Moderna samhällsteorier, s 349.
44 Michael Foucault (1971/1993) Diskursens ordning, s 11.
45 Foucault (1971/1993) s 13.
46 Winther J∅ rgensen & Phillips (1999) s 19.
47 Månsson (red.) (1988) s 366.
48 Winther J∅ rgensen & Phillips (1999) s 19.
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socialt konstruerat, men även som socialt konstruerande. Det både skapar
och reproducerar stereotyper och förhållanden i samhället, men formas
också av samhällets övriga utveckling.49 I denna uppsats väljer vi att göra
som Fairclough och även vi låta diskursanalysen utgå från det lingvistiska
perspektivet på diskurs.

Fairclough har arbetat med att utreda mediernas diskurser. Han anser att
diskurs bidrar till att konstruera sociala identiteter, sociala relationer samt
kunskaps- och betydelsesystem. Lingvistisk analys, det vill säga studier av
text – vilket är vad vår uppsats i grund och botten handlar om – menar
Fairclough kan hjälpa till att förklara resultat i både sociala och kulturella
studier. Eftersom samtiden och den sociala utvecklingen avspeglas i
språket kan man genom att studera text få en ansenlig mängd information
om hur ett samhälle eller en kultur är ordnad.50 Vi väljer att använda
Faircloughs teorier på det sätt att vi inte analyserar innehållet i texterna
utan på vilket sätt man väljer att skriva eller inte skriva vissa saker. Genom
att se förbi textens egna problematik vill vi se hur och vad man så att säga
"skriver mellan raderna". För oss är det inte det konkreta innehållet i texten
som är det väsentliga.

När det gäller medier, och den sociala praktik inom vilken medierma
verkar, kan lingvistiska studier även ge en mer precis förståelse för olika
mediers förutsättningar i en viss kontext. Fairclough poängterar då vikten
av att studera språket i media som ett resultat av diskurser, det vill säga
som en del av, och konstruerat i en social praktik. Språket är aldrig opå-
verkat av den samtid och miljö det lever inom, utan formas av de
förutsättningar samhället och kulturen ger det. Samtidigt är heller inte
samhället opåverkat av språket som ständigt hittar nya sätt att beskriva
och avbilda sin miljö i ord, vilket naturligtvis i sin tur formar den sociala
ordningen.51

Fairclough förklarar sina diskursteorier med hjälp av en tredimensionell
modell (se figur 1.1) och låter sina analyser utgå från den.52 I modellen ur-
skiljer Fairclough diskursiv praktik, text och social praktik som tre nivåer som
kan urskiljas analytiskt och analyseras var för sig.53 Den diskursiva prakti-
ken utgörs av den kontext i vilken texten produceras och mottas – de som
skriver artikeln, sätter ihop radioprogrammet och så vidare, samt de som
läser, lyssnar eller tittar. I den diskursiva praktiken måste man även ta
med de existerande meningssystem och diskurser som texten förstärker.
Den sociala praktiken syftar på den sfär i vilken mediadiskursen verkar.
De strukturer och system i samhället som drar upp riktlinjerna för hur
medierna fungerar och hur information distribueras. Fairclough beskriver

                                                
49 Fairclough (1995) Media discourse, s 54-55.
50 Fairclough (1995) s 16.
51 Fairclough (1995) s 16.
52 Fairclough (1995) s 16-17.
53 Winther J∅ rgensen & Phillips (1999) s 85.
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kritisk diskursanalys som ett försök att visa på strukturella samband
mellan text, diskursiv praktik och social praktik.54

När vi applicerar Faircloughs modell i vår analys blir den inre
dimensionen, texten, de artiklar vi läst och analyserat. Dessa artiklar sätts
sedan i relation till den diskursiva praktiken de uppstått i. Den diskursiva
praktiken påverkas i sin tur av samhällets övriga struktur (den sociala
praktiken). I Sydafrika verkar mediernas diskursiva praktik i flera
kontexter som även de påverkar resultatet. Exempelvis lever i praktiken
flera delar kvar från apartheid, såsom det segregerade boendet,
klasskillnaden och så vidare. Även om systemet som tillät förtrycket har
raserats finns flera delar av detta kvar i dagens Sydafrika. Andra faktorer i
den sociala praktiken såsom globalisering eller dagens politiska klimat
påverkar självklart också.

Vår uppsats och analys har tyngdpunkten på den diskursiva praktiken i
vilken texterna uppstår, men att sätta in studien i ett makroperspektiv är
viktigt för att nå en vidare diskussion. Därför väljer vi att beröra den
sociala praktiken mer i resultatdelen och den därefter följande
slutdiskussionen. Detta gör vi eftersom vill se vilka effekter texterna får på
samhällsklimatet i Sydafrika. Samhället blir i en sådan diskussion
någonting mer är bara summan av alla diskurser.

Fairclough använder sig av begreppet hegemoni för att beskriva hur
diskurserna verkar i förhållande till varandra. Alla diskurser strävar efter
ett erkännande av sin kunskap eller praktik – ett universellt godkännande
på att det är just den diskursens kunskap som bör gälla som norm. Att
uppnå den statusen innebär att uppnå hegemoni. Om man ser på media
som en egen diskurs i förhållande till andra informationsinstitutioner i
samhället så var media tidigare underlägsen vetenskap och annan
litteratur. Folk litade helt enkelt mer på böcker och den tidens vetenskap

                                                
54 Fairclough (1995) s 16-17.
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än på vad media hade att säga. Den kunskap stora vetenskapsmän och
författare förmedlade hade alltså hegemoni. Den samtida mediadiskursen
har, vilket alla som är en del av det postmoderna samhället vet, en mycket
större tyngd i det budskap de förmedlar. Fairclough beskriver den nutida
mediediskursen som en institution av kulturell makt och hegemoni. Idag
har dock media blivit större än enbart en enda diskurs. Fairclough påpekar
att man, eftersom medieoffentligheten är så mångfasetterad och ger plats
för så oerhört många olika perspektiv, inte kan se på media som en
enhetlig diskurs – snarare en mosaik av flera diskurser inom ämnen och
genrer, en så kallad diskursordning.55 Att mediernas diskursordning är
mångfasetterad kommer vi visa tydligare i analysen, där de olika
diskurserna leder till att det inte går att nå en helt enhetlig journalistik.
Men eftersom mediernas diskursordning har uppnått den status den fått,
blir det extra viktigt att granska vad som verkligen uttrycks - även om
resultaten i vissa fall kan anses motstridiga.

Även Teun A van Dijk, professor i Discourse Studies, bör betraktas som
kritisk diskursanalytiker. Van Dijk har likt Fairclough arbetat med
diskursiva studier av media. Han anser att media har en fundamental roll i
den politiska, sociala och ideologiska reproduktionen av det moderna
samhället. Vad gemene man vet om samhället är till stor del baserat på
bilden som media konstruerat. Pressen har på så sätt en aktiv och mäktig
roll över andra institutioner i samhället.56 Om diskursanalys uttrycker sig
van Dijk så här:

In sum, our multidisciplinary approach links discourse and
other actions not only with social cognitions but also with the
various micro and macro levels of society. Although discourse
and cognition seem to be typical micro-level phenomena, they
are unique in that they may be about macro-level phenomena:
People can talk and think about groups, inequality, or racism.
In other words, discourse and cognition are able to relate the
micro and macro structures of racism and its reproduction. A
multidisciplinary account describes and explains the multiple
relations involved here, and discourse analysis provides us with
the special tools to study these relationships.57

Att vi väljer att belysa van Dijk beror på att han gjort omfattande studier
kring media och rasism. Hans syn på hur microstudier kan appliceras på
en macronivå är även de någonting vi tagit till oss. Det påminner till viss
del om Faircloughs tredimensionella modell, men van Dijk uttrycker det
mer konkret genom citatet ovan.

                                                
55 Fairclough (1995) s 67.
56 Teun A. van Dijk (1993) Elite discourse and racism, s 241.
57 van Dijk (1993) s 15.
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Till sist i denna diskursanalysavdelning skall vi kort presentera Ernesto
Laclau och Chantall Mouffe, politiska teoretiker som båda arbetat mycket
med diskursanalys. De tillhör ej den kritiska diskursanalysen där såväl
Fairclough som van Dijk hör hemma, utan betraktas som så kallade
diskursteoretiker. Den stora skillnaden i diskursteori gentemot kritisk
diskursanalys är att diskursteorin inte skiljer på diskursiva och icke-
diskursiva sociala praktiker. Snarare ses alla praktiker som diskursiva. Och
således finns inget dialektiskt samspel mellan diskurs och någonting
annat; diskursen är fullständigt konstituerande för vår värld.58 Som vi
tidigare beskrivit ser Fairclough samhället som någonting mer än summan
av alla diskurser, vilket demonstreras i den tredimensionella modellen.
Denna modell skulle inte vara möjlig för Laclau och Mouffe eftersom det
inte finns någonting utanför diskursen. Dock skall vi inte gå in djupare på
deras teorier, utan endast låna in ett antal begrepp som vi anser saknas i
den kritiska diskursanalysen.

Laclau och Mouffe har flera begrepp för analys av hur identiteten ständigt
konstrueras och reproduceras diskursivt. Ett begrepp är nodalpunkter - ett
tecken kring vilka de andra tecknen ordnas och får sin betydelse utifrån.59

Exempelvis är ordet "man" en nodalpunkt i den västerländska diskursen –
olika diskurser skapar ett innehåll till detta ord och tillskriver det vissa
attribut. Detta sker genom att så kallade ekvivalenskedjor skapas, kedjor av
ord som sorteras och knyts ihop kring just denna nodalpunkt. I dagens
västerländska diskurs tillskrivs ordet "man" ofta egenskaper och attribut
som styrka, logik eller fotboll. Diskursen ger således vissa
handlingsanvisningar till människor som identifierar sig som en man eller
kvinna, anvisningar som man måste leva upp till för att bli betraktad som
en (riktig) man eller kvinna av omvärlden.60 Detta är vad vi kallar
representation, vilket vi efter sammanfattningen av diskursanalysen
kommer diskutera vidare. I analysen har vi använt ekvivalenskedjor för att
visa hur olika grupper och individer blir representerade i sydafrikansk
press.

Sammanfattning
Att sammanfatta diskursanalys på ett par rader görs inte med enkelhet.
Men vi gör här ett försök, detta utifrån hur vi kommer använda
diskursanalys i denna uppsats. Som vi tidigare diskuterat finns det många
olika sätt att utföra en diskursanalys på, och vi har byggt vår egen modell
för hur vi i vår analys kan komma problematiken närmast.

Vi använder oss av Faircloughs tredimensionella modell. Modellen bygger
på att tidningsartiklar (text) analyseras och sätts in i sammanhanget kring
medias diskursordning (den diskursiva praktiken). För att sedan nå en
vidare förståelse för vad som får den diskursiva praktiken att ta de uttryck
                                                
58 Winther J∅ rgensen & Phillips (1999) s 25-26.
59 Winther J∅ rgensen & Phillips (1999) s 33.
60 Winther J∅ rgensen & Phillips (1999) s 33,50.
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den gör sätts detta i relation till Sydafrikas samtida samhällsklimat (den
sociala praktiken). Genom att använda oss av denna modell kan en
mikrostudie uppnå makronivå – våra exempel blir inte enbart isolerade
enheter utan vi låter dem statuera exempel på en större problematik.

Anledningen till att man bör studera textproduktion i medierna är inte
endast på grund av deras sätt att selektivt porträttera och beskriva världen,
trots att det som Fairclough påpekar är nog så viktigt och intressant; utan
också på grund av deras sätt att skapa kulturella värden i samhället, samt
skapa och reproducera identiteter och relationer mellan människor. Man
ska dock hålla i minnet att medietext inte enbart skapar identiteter och
konstruktioner i samhället. Texten är även i högsta grad påverkad av de
identiteter och strukturer som redan existerar – och produceras i den
mening endast som ett resultat av dessa.61

Detta kommer diskuteras mer under nästföljande avsnitt om
representation. De diskursanalytiska angreppssätten hävdar att vårt
tillträde till verkligheten alltid går genom språket. Med hjälp av språket
skapar vi representationer av verkligheten, som aldrig bara är speglingar
av en redan existerande verklighet – representationerna bidrar till att
skapa den. Det betyder inte att verkligheten inte finns; betydelser och
representationer är nog så verkliga. Den fysiska världen finns också, men
den får bara betydelse genom diskurs.62 Kommande avsnitt tar upp denna
problematik, och flyttar även ner de tidigare diskuterade perspektiven
kring nationalism och diskurs på individnivå.

Representation
Nu har vi diskuterat de överliggande strukturerna med nationalism och
diskursanalys. Här går vi djupare in på identitet och belyser olika sätt som
identitet kan skapas och befästas. Vad som bestämmer en människas
identitet och hur den omformas beroende på miljö, situation och funktion.

Människor kategoriseras ständigt i olika sociala kontexter. Detta sker
genom representation – man skapar föreställningar om hur en människa
eller en kontext är eller ser ut. Dessa representationer avspeglar sällan
verkligheten korrekt. Stuart Hall, sociolog, har gjort omfattande studier på
representation, och även utvecklat teorier om detta. Enligt Hall bygger
representation inte på how things were, but on how things were signified.63

Representationer skapas genom att vi har en bild av hur någonting är eller
ser ut. Och endast människor som har samma uppfattning om ett begrepp
kan förstå varandra. Dessa representationer säger sällan någonting om

                                                
61 Fairclough (1995) s 17-18, 43.
62 Winther J∅ rgensen & Phillips (1999) s 15.
63 Stuart Hall (1990) “The rediscovery of ‘ideology’…”. I: Gurevitch, M (red.) Culture, society and
the media, s 77.
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verkligheten utan är enbart en stereotypifierande bild.64 Detta går att
återknyta till Laclau och Mouffes begrepp ekvivalenskedjor, som vi
diskuterade under rubriken diskursanalys. Det går även att relatera
tillbaka till Foucaults teorier om sanningen. Inom diskursen finns en
strävan mot sanning. Om denna sedan är vad som är "rätt" har ingen
inverkan. Det är vad människan tror som spelar någon roll i diskursen.

Medierna spelar en stor roll i detta skapande och denna reproduktion av
representation, men formas också själv av den omgivning de verkar inom.
Medierna är del av generella utvecklingar av sociala förhållanden i sam-
hället, av skapandet av kulturella värden, av förhållanden mellan det
offentliga och privata, samt av identitetsskapande. Men medierna är också
en del av samhället och formas av de utvecklingar, värderingar och ten-
denser som redan existerar i den sociala kontexten. Intressanta och viktiga
frågeställningar som bör uppmärksammas när det gäller mediadiskurser
innefattar bland annat relationsutvecklingen mellan kön, mellan olika etni-
citeter och mellan klasser.65 I denna uppsats har vi valt att inte fokusera på
genusrelationen, men lägger desto mer vikt vid representation och
relationsutvecklingen när det gäller etnicitet, och till viss del även klass.

Funktion
Ett enkelt sätt att representera människor är att genom deras handlingar
eller funktion i samhället ge dem en identitet; rugbyspelare, politiker,
journalist och så vidare. Då representeras människor utifrån vad de gör. En
annan typ av representation, som är det vi mer fokuserar på, är när männi-
skor kategoriseras utifrån vad de enligt samhället ”är”. Detta innebär att
en person representeras baserat på vilken större social diskurs de tillhör;
kön, ålder, klass, etnicitet, religion, sexualitet och vidare. Dessa olika
sociala grupper finns dock inte givna från början, utan de existerar inte
förrän de uttrycks i ord.66

Every role in society has attached to it a certain identity. As we
have seen, some of these identities are trivial and temporary
ones, as in some occupations that demand little modification in
the being of their practioners. It is not difficult to change from
garbage collector to night watchman. It is considerably more
difficult to change from clergyman to officer. It is very, very
difficult to change from Negro to white. And it is almost
impossible to change from man to woman. These differences in
the ease of role changing ought not to blind us to the fact that

                                                
64 Stuart Hall (1997/2000) Represantation: Cultural representations and signifying practices, s 19-
20.
65 Fairclough (1995) s 51.
66 Winther J∅ rgensen och Phillips (1999) s 52.
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even identities we consider to be our essential selves have been
socially assigned.67

När en människa tillskrivs denna mängd olika roller av sin omgivning blir
frågan om man alls kan ha en "äkta" identitet under alla roller man spelar.
Eller är en människas identitet endast summan av alla roller han/hon lärt
sig spela? Det här är en intressant diskussion, väl värd att utforska vidare,
dock rymmer ej denna uppsats någon längre utläggning om detta. Vill vi
ändå till viss mån framhålla dessa funderingar eftersom det i en lingvistisk
kritisk diskursanalys är viktigt att vara medveten om språkets makt. Att
med hjälp av till synes obetydliga ordval kategorisera eller förändra en
människas identitet och diskurstillhörighet.68 Laclau och Mouffe skulle i
det här fallet säga att identiteten är överdeterminerad, vilket innebär precis
det vi just redogjort för – nämligen att en människa spelar olika roller och
tillskrivs olika identiteter beroende på vilken diskurs hon befinner sig i.

I det västerländska samhället är det funktionsidentiteten i samhället som
väger tyngst, det vill säga yrkesroller eller andra typer av funktioner
människor har i ett samhälle; politiker, läkare, hemmafru, make. I många
andra kulturer spelar släkt- och familjeband däremot en nyckelroll.
Personer beskrivs ofta som någons son, barnbarn, granne, svåger och så
vidare.69 I en analys, likt den vi gör, är det därför viktigt att hålla i minnet
var, av vem och för vem texten är skriven. Även språkval är viktigt att
väga in i analysen eftersom språken så tydligt avspeglar samhället och
kulturen där det används. Det brittiska språkbruket skiljer sig exempelvis
mycket från hur afrikanska språk är uppbyggda.

När det gäller representation i dagspress har det gjorts ett antal
omfattande studier som fokuserar på olika sociala kontexter. Från de flesta
studierna finns ett tydligt mönster i representationen av aktörerna i texten.
Representationen avspeglar samhället i fråga om klass och status. I en
högstatustidning refererar man exempelvis till högre tjänstemän och den
person som har högst position inom det område artikeln handlar om. I så
kallade arbetarklasstidningar tenderar man allt oftare att i samma typ av
artikel att referera till lägre tjänstemän och ”vanligt folk”. Även män och
kvinnor representeras olika som en följd av den rådande genusstatusen i
samhället.70

I fallet Sydafrika skulle denna teori baserad på status betyda att vita
(överklass) högt uppsatta män refereras till i första hand. De svarta män
som nu innehar höga positioner inom exempelvis regering och näringsliv

                                                
67 Citat av: P.L. Berger (1996:55). Theo van Leeuwen (1996) “The Representation of Social Actors”.
I:  Caldas-Coulthard, R Texts and Practices, s 55.
68 Theo van Leeuwen (1996) “The Representation of Social Actors”. I:  Caldas-Coulthard, R Texts
and Practices, s 55-57.
69 van Leeuwen (1996) s 55-57.
70 van Leeuwen (1996) s 53.
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kan mer eller mindre räknas som vita svarta eftersom de ofta anses ha
”glömt” sitt afrikanska arv och lever som den vite mannen med
västerländska vanor – det vill säga tillhör medel- eller överklassen i
samhället. I andra hand refererar man till vita kvinnor, därefter svarta män
från arbetarklassen, och i sista hand, om ens då, till svarta
arbetarklasskvinnor. De svarta kvinnorna från lägre klasser innehar den i
särklass lägsta statusen i det sydafrikanska samhället.

Etnisk representation

Discussion of individual categories of representation in a
newspaper is a necessary convenience. In fact, a newspaper is a
daily assemblage of inter-related texts and discourses, which
often draw upon considerable cultural, political and historical
reserves from its readerships.71

Representationer av 'den andre' görs ständigt. Att detta är så vanligt beror
på, som lingvisten Ferdinand de Saussure uttryckte det; difference matters
because it is essential to meaning; without it, meaning could not exist. Enkelt
uttryckt, för att ordet vit ska få mening måste det finnas en motsats att
relatera till – i fallet etnicitet blir motsatsen svart.72 Denna teori är ett
faktum såväl på mikro- som makronivå. Vi diskuterade tidigare hur
nationer förstärks när de sätts i relation till andra nationer. Detta fungerar
således på all sorts representation. Låt oss dock fokusera vidare på etnisk
representation.

Representationer av den andra är extra tydliga när det handlar om
etnicitet. Dock försöker media dölja dessa representationer mer och mer.
Numera använder man det vi vill kalla kodad rasism – man väljer att göra
omskrivningar. T.A. van Djik, som vi tidigare diskuterade under
diskursanalysgenomgången, har gjort omfattande studier på detta område.
Van Dijk har poängterat att uppenbar (svåröversättligt; blatant) rasism har
blivit mindre vanligt under det senaste decenniet. Dock ses fortfarande
minoriteter som ett hot eller problem. Att man slutat vara tydligt rasistisk
har dock inte lett till att negativa representationer av vissa grupper och
människor har minskat.73 Ett exempel på detta från svenskt perspektiv är
hur man i exempelvis en notis om brott tydligt definierar att en människa
är svensk medborgare. Detta betecknar att den omnämnde har
invandrarbakgrund. I annat fall hade det räckt med beteckningen svensk.74

Ylva Brune, medieforskare, skriver om representation av invandrare i
svensk nyhetstext. Den svenska journalistiken lider av liknande problem
som den sydafrikanska när det gäller rapporteringen om invandrare. ”Vi-

                                                
71 Robert Ferguson (1998) Representing “race”, s 132.
72 Hall (1997/2000) s 235.
73 Ferguson (1998) s 130.
74 Söhrman (1997) s 175.
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och-demperspektiven” är vanliga och en slags kodad rasism infinner sig i
nyhetstexten. Det görs åtskillnad mellan ’vi’ och ’dem’, där ’vi’ beskriver
världen ur ’våra’ perspektiv. Ofta sätts dessa aktörer i ett
motsatsförhållande till varandra, som två ytterligheter i konflikt. ’Vi’ talar
om och beskriver ’dem’ och ’deras’ problem, samt hur ’vi’ ska lösa
problemen för att hjälpa ’dem’.75 På liknande sätt skriver man i Sydafrika.
Den nya lagstiftningen i Sydafrika godkänner inte längre rasistiska
uttalanden, men att bryta upp från ett sätt att tala om världen som under
flera år varit gångbart är svårt och inte gjort i en handvändning. Speciellt
inte när det fortfarande lever kvar oräkneliga problem som en följd av
apartheidregimen och så länge samhället är så uppdelat som det är idag.

Förklaringarna som ges till ett brott i en nyhetstext positionerar ofta ’dem’
som kulturstyrda omedvetna automater, medan ’vi’ framstår som
inifrånstyrda och medvetna subjekt. Ofta ges inte tillräckligt med tid till
det journalistiska arbetet så att beskrivningen av ’dem’ kan bli mer
nyanserad. Kategoriseringen blir simpel och människor hamnar i fack som
offer, god, ond eller kriminell.76

I nyhetstexter om kriminalitet tenderar även beskrivningen av
gärningsmannen ofta vara mer detaljerad när det handlar om någon med
utländsk bakgrund. I Sydafrika motsvaras den personen av någon som
kommer från ett fattigt svart område. Tidningarna rapporterar oftare om
mindre brott, såsom snatterier eller vandalisering, om det handlar om
invandrare, eller som i Sydafrikas fall – svarta. ’Dem’ tillskrivs ofta
egenskaper ’vi’ inte vill ha och de blir motparten till oss själva.77

Sydafrikanska journalister har lärt sig att noga akta sig för ordet ’kaffer’
(ett tidigare vanligt skällsord för svarta). De undviker även att använda
beskrivningen ’svart’, såvida det inte är i positiv bemärkelse. Istället
betonas namn, varifrån personen kommer, samt beskrivningar som 'poor',
’rural’ eller ’suburban’. Detta löser dock inte problemet, utan skapar
endast långa ekvivalenskedjor, vilket analysen tar upp djupare.

På liknande sätt beskrivs grupper av människor som enligt samhället
tillhör ”den fattiga delen” av befolkningen. I nyhetsreportage som rör
fattiga människor refererar man sällan till de fattiga som individer och
människor. De beskrivs, liksom i exemplet med invandrare och svarta i
stycket ovan, som ’de där andra’ – the poor, the urban people, poor people, eller
bara som people.78 Liksom kriminella, eller som i Brunes svenska exempel
om invandrare, tillskrivs ’de fattiga’ egenskaper ’vi’ inte vill ha själva. Ofta
beskrivs de som en del av en process, som en passiv grupp som ”tas om

                                                
75 Ylva Brune (red.) (1998) Mörk magi i vita medier, s 29.
76 Brune (red.) (1998) s 51, 91-92.
77 Brune (red.) s 29, 44.
78 Fairclough (1995) s 111-114.
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hand av”, ”drabbas av sjukdom” eller ”hotas av svält”. De beskrivs sällan i
ordalag där de själva är aktörer utan påverkas endast av andras aktioner.79

Exkludering av ord är ett väl använt sätt att modifiera en text så den passar
ett visst syfte – utan att för den skull publicera osanningar. Vissa
utelämningar av ord är obetydliga för budskapet i texten eller för att
läsaren ska förstå innebörden av densamma. Läsarkretsen lär sig efter
hand att tyda journalistiken och språkbruket utan att alla detaljer i texten
preciseras. Andra exkluderingar av ord är nära sammankopplade med
tidningens politiska syften och strategier, i vissa fall på uppdrag av olika
makthavare i samhället. Utelämningarna av ord fungerar då medvetet för
att gynna det egna intresset. För att ge ett exempel; en studie av
sydafrikanska The Times och Zimbabwes Rhodesian Herald från 1979 visade
upprepade utelämningar av polisen som aktör i olika upplopp och
demonstrationer i syfte att rättfärdiga det vita styret i Afrika. Att nämna
polisen som aktör i situationer där de kopplas samman med omotiverat
våld och skottlossningar är inte till fördel för den egna regimen. Inte heller
förstärker det stödet från den egna befolkningen. För att det vita styret i
Afrika skulle kunna motiveras tillräckligt var det av största vikt att det
associerades med lag och ordning, samt framgång i att bekämpa
kriminaliteten i samhället – absolut inte att själva vara orsaken till den.80

Sammanfattning
Representation handlar om att begrepp tillskrivs olika attribut.
Representationen uppstår till stor del genom att människor kategoriseras
relationellt. Man är någonting eftersom det finns någonting man inte är.
Det vill säga att den enskildes identifikation är beroende av situationen
och av vem han eller hon jämför sig, eller blir jämförd med.81

Medierna har en stor roll i detta skapande av representationer eftersom
media är en stor kraft i samhället. De olika medierna själva har dock fått
upp ögonen för sina egna representationer och har i många fall valt att
numera använda sig av omskrivningar. Idag syns ofta det som vi kallar
kodad rasism. I Sydafrikansk press väljer man exempelvis att skriva
varifrån en människa kommer istället för vilken hudfärg människan
innehar. Detta är dock bara en fasad, eftersom man i många fall förutsätter
att läsaren förstår (eller antar) vilken hudfärg människan har ändå.
Huruvida detta sedan stämmer överens med sanningen blir tyvärr inte det
primära. I detta avsnitt har vi valt att lägga tyngdpunkten på dessa etniska
representationer, eftersom det är en väsentlig del i uppsatsen, men det är
viktigt att hålla i minnet att representationer dagligen görs utifrån många
olika kategoriseringar som finns i samhället.

                                                
79 79 Brune (red.) s 62-65.
80 van Leeuwen (1996) s 38-39.
81 Thomas Hylland Eriksen (1993/1999) Kulturterrorismen – en uppgörelse med tanken om kulturell
renhet, s 31.



39

5. Metod
Detta kapitel kommer på nytt att ta upp en del av det vi redogjorde för i
början av uppsatsen, men ger även en utförligare motivering till urval och
studiemetod. Vi upprepar även vissa delar av teori och begreppsdefini-
tioner som konkret används i analysen. Detta för att allt ska finnas i färskt
minne när analysen inleds.

Urval
De tidningar som används är The Sunday Times, The Saturday Weekend
Argus, Mail & Guardian, The Herald, samt The Daily Dispatch. Valet av
tidningar beror på flera faktorer; dels ger de en geografisk bredd (genom
att det är en spridning med både nationella och lokala tidningar), dels är
de uppkomna ur skilda ideologiska perspektiv, och dels riktar de sig till
olika läsargrupper. På grund av det statliga arkiveringssystemet i
Sydafrika, som skiljer sig betydligt från den svenska ordningen, var
urvalet av tidningar också begränsat. Dessa tidningar var de
engelskspråkiga publikationer som fanns att tillgå i arkiven i Eastern Cape.
Vi är medvetna om att vi kan ha missat något perspektiv på samhället som
eventuellt presenterats i någon tidning som inte varit del i studien. The
Sowetan är exempelvis en nationellt utbredd tidning som bland annat läses
av många icke-vita och publicerar artiklar på flera språk. Denna tidning
gick dessvärre inte att få tag på i något av arkiven vi hade att tillgå.

Vi tror emellertid att de tidningar som varit del i studien väl täcker in flera
av de sydafrikanska samhällsperspektiven och ger en tillräcklig grund för
att kunna dra slutsatser om hur nationsbygget och representationen i
landet ser ut. Vi har valt att inte strukturera upp konkreta skillnader
mellan de olika tidningarna i studien, utan vi fokuserar på den samlade
mediabilden. Men vi vill ändock visa kort på de stora skillnader som finns
tidningarna emellan. Nedan följer en kort presentation av de tidningar
som är en del av studien. En beskrivning av vem tidningen riktar sig till,
utbreddhet och fokus. Beskrivningen är baserad dels på informella
diskussioner med lokalbefolkningen om hur de uppfattar tidningarna, och
dels på vår egen uppfattning om tidningarna efter att vi har läst dem. Till
viss del är informationen även hämtad från tidningarna själva.

Mail & Guardian är en nationell tidning som funnits i Sydafrika sedan 1985.
Den uppstod som alternativ till de redan etablerade tidningarna och är
numer en av de största och mest lästa tidningarna i Sydafrika. Tidningen
riktar sig till en relativt medveten och utbildad läsarkrets och är känd för
att våga kritisera den rådande politiken och det samtida samhället. Mail &
Guardian fokuserar sina nyheter kring politiska analyser, utredande
journalistik, nyheter från södra Afrika samt kultur. Tidningen kommer ut
en gång i veckan, varje fredag.
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The Sunday Times kallar sig själva för ”The paper for the people” och riktar
sig till en bred publik. Styckpriset på tidningen är dock relativt högt vilket
gör att många inte har råd att köpa den regelbundet. Men trots priset är
detta en tidning de flesta vi pratat med läser – oavsett om det är vita
akademiker eller svarta kåkstadsbor. Denna tidning finns på bibliotek och
kaféer, och vandrar liksom flera andra publikationer från person till
person. Den redaktionella texten handlar om allt från skönhetstävlingar till
svältkatastrofer. Ofta publiceras artikelserier där Sunday Times försöker
kartlägga och följa upp händelser så tydligt som möjligt. Tidningen har en
stor läsarkrets och anses förmedla de flesta nyheter som är av intresse för
folket. Tidningen utkommer, som namnet antyder, en gång i veckan – på
söndagar.

The Saturday Weekend Argus är en del av den stora koncernen Independent
Newspapers som äger flera av de stora nyhetstidningarna i landet. The
Saturday Weekend Argus är lördagsupplagan av den större tidningen
Cape Argus. Denna tidning är till skillnad från de tidigare endast en
provinstidning. Nyheterna är mer lättsamma och tabloidartade. Ofta rör
sig ämnena kring idrott, underhållning och lättare samhällsfrågor. Dock
finns även nyheter av det mer djupgående slaget.

The Daily Dispatch är en lokaltidning för Eastern Cape och området kring
East London. Denna tidning utkommer dagligen. Fokus i nyhetsrappor-
teringen ligger på provinspolitiska nyheter, brottsrapportering och regio-
nala sport- och nöjeshändelser. Innehållet består till stor del av redaktionell
text. Korta artiklar och notiser blandat med en del lite utförligare texter.
Vissa notiser och kortare referat av nyheter är översatta till xhosa, eftersom
de afrikaner som bor i området främst tillhör xhosastammen.

The Herald är liksom The Daily Dispatch en lokal dagstidning. Den är
provinsiell och läses främst av folk bosatta i Eastern Cape. Innehållet
handlar om allt från politik till nöjen. Till skillnad från The Daily Dispach
är journalistiken mer lättsam och flera artiklar illustreras med stora
fyrfärgsbilder.

The Daily Dispatch och The Herald är dagstidningar, men för att få ett
jämbördigt material har vi valt att läsa dem som veckotidningar, det vill
säga vi valde att analysera endast fredagsnumren. På så vis får vi ett jämt
antal analyserade tidningar i förhållande till de andra som endast kommer
ut veckovis. Dock finns det fler artiklar från Sunday Times. Detta eftersom
tidningen dels är större och dels använder sig av fler så kallade puffar på
förstasidan som hänvisar till artiklar längre bak i tidningen.

Den tidsperiod vi fokuserat kring är september och oktober år 2002. Att vi
valt denna period är lika medvetet som omedvetet. Medvetet i den mån att
vi analyserar ett tillstånd i det sydafrikanska medieklimatet och därmed är
två månader en bra period för djupare analys. Skulle vi välja en längre tid
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skulle vi mer övergå till att analysera förändring eller utveckling. Valet är
dock slumpmässigt och omedvetet i den mening att det kunde ha varit
vilka två månader som helst. Det var dock denna period som var möjlig att
tillgå i materialinsamlingen.

Under tiden i Sydafrika gjorde vi även flertalet intervjuer med professorer
och lektorer på Rhodes University, samt med lokalbefolkningen. Dessa har
vi valt att inte använda oss av till analysen, men de finns ändock med som
bakgrund. De har bland annat hjälpt till att ge oss bilden av vad tidning-
arna har för typ av inriktningar.

Konkret analysmetod
Urvalet har skett genom att vi systematiskt läst all text på tidningarnas
framsidor. Och även de artiklar som det puffas för, det vill säga hänvisas
till, där. Anledningen till att vi valde att göra analysen utifrån artiklarna på
framsidorna var att vi ville komma åt det tidningarna själva framhöll som
intressant, samt för att få en naturlig avgränsning av materialet.
Sydafrikanska tidningar har flera hela artiklar lagda direkt på framsidan,
till skillnad exempelvis från svenska dagstidningar som oftast bara ger ett
kort referat av en artikel som sedan får läsas längre bak i tidningen.

Eftersom det är en praktisk och tidsmässig omöjlighet att analysera allt
material i tidningarna ansåg vi att det var mest intressant att just analysera
det uppmärksammade som hamnat på framsidan av tidningen. Vi är
medvetna om att detta urval gjort att många artiklar, som förmodligen
varit minst lika intressanta för resultatet, fallit bort. Men vi anser ändock
att vårt urval ger en hög validitet i resultatet gentemot vårt syfte med
studien.

Anledningen till att vi valde att läsa alla artiklar först var dels för att sätta
oss in i journalistiken och nyhetsrapporteringen som pågick under
insamlingsperioden, dels för att kunna göra en första gallring bland
texterna. Samtidigt med denna första genomgång av tidningarna skrev vi
anteckningar om innehåll, representation och formuleringar i linje med
den banala nationalismen. Vi skrev även ner vilka artiklar som innehöll
intressanta citat, vilka ekvivalenskedjor som skapades i artiklarna,
vem/vilka texten riktade sig till samt om texterna fungerade nationsenande
eller inte. Detta hjälpte oss få en överblick av materialet och se de olika
diskursiva kopplingarna och de sociala praktikerna. Redan här lades en
viktig grund till det fortsatta analysarbetet.

Efter första gallringen, som trots allt inte uteslöt ett större antal artiklar,
läste vi de utvalda artiklarna ännu en gång. Vi valde bort alla artiklar som
rapporterade om världshändelser och utrikespolitik eftersom de oftast inte
blandade in Sydafrika alls, samt på grund av studiens nationella syfte.
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Analys av bilder, och layout som bild, har inte heller varit en del av den
konkreta analysen. Bildval och layout kräver en större teoribakgrund för
att vi ska kunna analysera dem tillräckligt väl. I studien har dessa
komponenter främst betraktats för att ge en kontext och helhet till den
diskursiva praktiken. Vi markerade i de återstående artiklarna de
formuleringar som var exempel på banal nationalism – beskrev nationen
och dess invånare, vem och vilka som blev citerade i texten, vem och vilka
texten riktade sig till, samt hur representationen av grupper och individer i
samhället såg ut. Vi numrerade artiklarna enligt ett kodsystem som angav
vilken tidning artikeln var hämtad från. Det sammanlagda materialet
fördes in i ett kategoriskt register för att göra det mer överskådligt och vi
gick igenom våra handskrivna anteckningar ytterligare en gång. Här
angavs även tidningens namn, författarens namn, datum, rubrik,
ungefärlig längd på artikeln, position, beskrivning av eventuella bilder,
samt en sammanfattning av innehållet. Detta register var till stor hjälp
inför den sista fasen av analysen då det slutgiltiga urvalet av artiklar
gjordes.

I den slutgiltiga analysfasen valde vi ut tolv artiklar ur vilka vi hämtade
exempel för att illustrera resultatet. Urvalet skedde med hänsyn till hur
representativ texten var för den sydafrikanska nyhetsjournalistiken. Vi
valde även vissa artiklar där det fanns tydliga exempel på hur den banala
nationalismen kunde se ut. För att få en bredd på analysen och exemplen
försökte vi även välja artiklar ur alla de olika publikationerna. Vilken typ
av nyheter artiklarna handlade om, det vill säga vilken kategori eller
diskurs de representerade, var också en betydande faktor i urvalet.

När exemplen hade valts ur dessa tolv artiklar gick vi ännu en gång
tillbaka till det totala materialet för att se om våra illustrationer stämde för
hela materialet. Vilket det visade sig göra. Dock visar inte alla artiklar lika
tydligt på problematiken vi funnit i de artiklar vi hämtat exempel från.
Eftersom analysen bygger på ett stort antal artiklar, samt observationer och
allmänna intryck av landet anser vi att detta är tillräckligt för att med god
validitet kunna se tendenser av Det Nya Sydafrika.

Från teori till praktik
I det här kapitlet knyter vi en sista gång ihop teorierna och gör dem till ett
konkret redskap inför analysen. Vi använder i huvudsak den banala
nationalismen och de små orden för att analysera nyhetstexterna. Billigs
teorier fungerar således som det mest finkänsliga verktyget i analysen. Vi
belyser hur det journalistiska språkbruket på olika sätt befäster och
reproducerar, samlar eller åtskiljer, befolkningen och nationen. Språket är,
som tidigare nämnts, utgångspunkten i diskursanalys. Världen säger sig
inte självt hur den skall uttryckas. Snarare finns språket som en maskin
som konstituerar den sociala världen. Språket är alltså inte en ren
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avspegling av en redan existerande verklighet utan en konstruerande kraft
som även själv formas av sin omgivande samtid.82 Genom hur man
medvetet väljer att skriva eller inte skriva skapas reproduktioner. På så sätt
har språket har en större funktion än att bara fungera kommunikativt.

I en text fungerar språket betydligt annorlunda än det dagliga talspråket.
Att skriva fullständiga meningar brukar anses vara grunden till att man
ska kunna tolka en text på bästa sätt. Trots det utelämnas ofta vissa ord. I
många fall utelämnas de ord som skribenten antar att läsaren kan ”läsa
mellan raderna” och förstå ändå. Oftast handlar det om allmänna och
vardagliga saker som de allra flesta kan relatera till och förstå. Men ibland
utelämnas ord medvetet för att journalisten inte vill lyfta fram viss
information i texten. Det kan till exempel handla om agenten i en mening –
vem det är som gör någonting. Istället för att skriva polisen slog ned
motståndet skriver man motståndet slogs ned. Man utelämnar då agenten,
vem det var som grep brottslingarna, ur meningen. Meningen blir istället
en passiv sats. Eftersom polisen inte gärna vill förknippas med vad som
kan tolkas som en våldhandling, är den passiva satsen en smidig lösning
för att utelämna polisens direkta inblandning.83 Detta är en del i
språkbruket som är intressant att studera när det gäller nyhetsrapportering
och representation av olika människor. Sådana till synes obetydliga
detaljer i språket påverkar i ett längre perspektiv den som läser. Man lär
sig dra slutsatser och att läsa och tolka budskap som finns mellan raderna i
en text. Ofta är denna kunskap positiv eftersom läsaren kan förstå saker
som inte är speciellt tydligt preciserade. Men ibland leder det också till att
läsaren tvingas dra slutsatser som kan vara felaktiga. I längden skapar det
fördomar och associationer – ekvivalenskedjor – som är svåra att bryta
trots att de må vara missvisande.

Det vardagliga språkbruket delar in en text i kategorier beroende på hur
orden används i förhållande till varandra. Skribenten har alltid ett aktivt
beslut att fatta i val av språkbruk och ord. Ska journalisten i en nyhetstext
om en person som våldsamt förlorat livet benämna det som ett dråp, mord
eller rent av en massaker? Beskrivningen av händelsen kommer att läsas
av tusentals människor, som utifrån texten skaffar sig en uppfattning av
dådet, av gärningsmannen, offret, och så vidare. I förlängningen kan ett
mönster uppstå i sättet att beskriva en viss typ av nyhet och läsarna tar till
slut för givet exempelvis vilken typ av gärningsman det handlar om, eller
vad motivet är.84 Missförstånden som uppstår i vissa fall kan orsaka stora
sprickor i samhället och mellan människor. Representationen, språket och
den banala nationalismen flätas här samman och används sida vid sida i
den konkreta analysen.

                                                
82 Winther J∅ rgensen & Phillips (1999) s 18.
83 Fairclough (1995) s 104.
84 Fairclough (1995) s 109-110.
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Diskursanalysen används på en mer övergripande nivå, och fungerar
snarare som en modell eller perspektiv för att se på samhället och
verkligheten. Verkligheten är skapad av och i olika diskurser som ständigt
slåss om hegemoni och allmänhetens godkännande för vad som är sant.
Fairclough använder sin diskursanalytiska modell i tre nivåer – vilka kan
urskiljas analytiskt och analyseras var för sig. Tyngdpunkten ligger på den
diskursiva praktiken och vi går inte in närmare på den sociala praktiken,
eftersom det kräver en mer omfattande samhällsanalys än den vi
genomfört. Vi har däremot inte heller gått in närmare på ägarförhållanden
och redaktionella sammansättningar inom tidningsbranschen. Även detta
skulle kräva en mer omfattande studie, och är heller inte elementärt för
syftet med denna studie. Enkelt uttryckt ser vår analys ut så här:

•  texten; de artiklar vi hämtat ur de tidigare nämnda sydafrikanska
nyhetstidningarna som ligger till grund för analysen

•  den diskursiva praktiken; de mönster som går att finna i texterna,
samt kontexten vari dessa artiklar uppstått – mediediskursen och
det sydafrikanska samhället.

•  Något övergripande hur den sociala praktiken påverkar och
påverkas av mediediskursen.

Eftersom vi ämnar studera detaljer i texterna, och till synes obetydliga
vardagsformuleringar som tecken på en tendens, är Fairclough’s modell
inte idealisk som studiemodell. Den bidrar dock med ett abstrakt
perspektiv på samhället, vilket kan hjälpa läsare att förstå hur systemen
integreras och påverkas av varandra. De övriga teorierna kan kanske
kännas både många och långa, men eftersom de egentligen handlar om
samma sak och bara tar sig an exempelvis identiteten från olika vinklar, så
kompletterar de varandra som konkreta verktyg.
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6. Nyhetsjournalistik och nationsbygge
Vi har i de föregående kapitlen gått igenom teorier, materialinsamling,
urval och analysmetod. I detta kapitel har vi valt att dela in materialet i tre
tematiska delar, med tillhörande underrubriker – detta för att göra
materialet och analysen mer överskådlig och resonemanget lättare att följa.
Rubrikerna är indelade efter teman som ur olika vinklar belyser
nationsbygget och representationen av nationen. Med hjälp av exempel
plockade från ett urval artiklar visar vi hur den sydafrikanska pressen
representerar folket, nationen och den sydafrikanska samhällskontexten.
Anledningen till att vi inte beskriver närmare vad artiklarna handlar om,
vem som skrivit dem och så vidare, är att det inte är av relevans för syftet
med studien. Banal nationalism och representation är, som vi skrivit
tidigare i teorikapitlet, till synes obetydliga begrepp, korta fraser och
uttryckssätt som på olika sätt flaggar nationen och de som lever i den. Det
är vardagstal som människor oftast inte reflekterar över alls. Vad artikeln
handlar om är inte intressant eftersom banal nationalism finns överallt, i
såväl sportartiklar som politiska artiklar, i ledare, annonser eller
underhållning. Citaten är tagna ur ett större sammanhang och det är
begreppen och formuleringarna i de utvalda exemplen som är intressant –
inte vad meningen egentligen handlar om. Försök därför att bortse från
den större kontexten i exemplen, och fokusera på de små orden. I texten
som följer exemplen utvecklar vi ytterligare vad citaten innebär och på
vilket sätt de påverkar sina läsare. Efter varje del följer sedan en
sammanfattning av de viktigaste elementen i texten.

Analysens upplägg
Analysen är tematiskt strukturerad. Rubrikerna vi utgår ifrån är;
Nyhetspressens diskursiva praktik, Nationell identitet samt Representation. Varje
delkapitel har sedan underrubriker där problematiken visas utifrån
konkreta exempel. Exemplen består i citat ur olika artiklar. Hela citaten är
viktiga för att få ett sammanhang, men det är vissa nyckelord som bör
uppmärksammas speciellt. Dessa ord utgår från det vi tidigare tagit upp i
teorin och för att de ska vara lätta att se står de skrivna i fetstil.

Den första delen, Nyhetspressens diskursiva praktik, ger en inblick i den
diskursiva praktiken kring Sydafrikas press. Underrubriken, Vem skriver
man för,  diskuterar som namnet antyder, vem tidningarna skriver för. Här
vill vi visa på hur man genom att använda små, ofta omedvetna
formuleringar, skapar en exkludering av vissa grupper i samhället. Nästa
del; Den offentliga arenan, visar på vilka som får tillgång till att uttrycka sig i
pressen.

Hur nationen framställs i pressen ger vi exempel på under rubriken
Nationell identitet. När och på vilket sätt refererar man till nationen? I två
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underrubriker, Nationen i tredje person och Nationsenande journalistik visar vi
hur journalistiken på olika sätt enar eller segregerar nationen. Sist i delen
kring nationell identitet ligger Förenande idrott?  Att vi valt att låta idrotten
utgöra ett eget exempel på nationsbygget beror på att sportjournalistiken
på flera sätt skiljer sig från den traditionella nyhetsjournalistiken.

I den sista delen av analysen flyttas perspektivet från makro- till
mikronivå. Vi diskuterar Representation. Och mer konkret – representation
av människor i den sydafrikanska nyhetspressens diskursiva praktik. I den
första delen handlar det om Gruppbildning och särskrivning. Där ger vi
exempel på hur pressen väljer att representera olika grupper i samhället.
Denna del är starkt sammankopplad med stycket först i analysen, om vem
tidningarna skriver för. Här fokuserar vi dock mer på individen och inte
utifrån vem tidningarna vänder sig till. Under rubriken om representation
behandlar vi till sist Representation av individer. Där förs ett resonemang om
hur individer tillskrivs olika attribut och egenskaper, vilket resulterar i
stereotypa bilder och fördomar.

De olika delarna har mycket gemensamt och flätas in i varandra på flera
sätt. Att vi trots detta valt att strukturera upp analysen i kortare bitar, med
sammanfattningar efter varje del, är för att det ska bli tydligare och enklare
att följa med i resonemanget. Gemensamt för alla delar i analysen är dock
att de visar hur språket verkar som en reproducerande kraft i samhället.

Nyhetspressens diskursiva praktik
Media har idag en stor roll i de flesta samhällen. Och dess diskursiva
praktik både påverkar och påverkas ständigt av människor. De delar i den
konkreta diskursen vi valt att fokusera närmare på är de som handlar om
individen. Vem skriver man egentligen för? Och vem är det som får
chansen att uttrycka sig och på så sätt nå ut till de stora massorna?

Vem skriver man för?
Vem tidningarna riktar sin text till, vem de tilltalar i den brokiga skara som
utgör Sydafrikas befolkning, är lite olika beroende på vilken tidning det
handlar om, samt vad som tas upp i den specifika artikeln. Ett tydligt
mönster i de tidningar vi studerat är dock att texten främst tilltalar en
publik som passar in under någon, eller flera av följande egenskaper; till
modersmålet engelskspråkig, medveten och utbildad, ekonomiskt stabil
eller med europeisk härkomst.

I teorin diskuterade vi hur valet av språk, samt användandet av det,
indikerar vilken målgrupp texten vänder sig till. Afrikanska och
västerländska språk använder olika sätt att beskriva och referera till saker.
När tidningarna då väljer engelskan som språk införs nästan automatiskt
även det västerländska sättet att berätta och referera till olika händelser.
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Ett exempel där språken skiljer sig är i representation av individer.
Sydafrikanska tidningar beskriver ofta, i likhet med västerländska
publikationer, en person utifrån yrke eller funktion i samhället. I
afrikanska språk beskriver man snarare personer utifrån relationer de har
till andra, släkt- eller familjeband.

I den sydafrikanska pressen syns ett språkbruk som i första hand tilltalar
den vita medelklassen. De flesta dagstidningar är, som vi tagit upp
tidigare, engelskspråkiga. I många artiklar förs resonemang med ett
relativt avancerat språkbruk, och trots att en del nyheter i vissa tidningar
även översätts till andra språk som xhosa, afrikaans eller zulu, så är det
långt ifrån tillräckligt. Vissa rapporterar även eller bara på afrikaans, och
ett fåtal mindre publikationer, med undantaget The Sowetan, rapporterar i
vissa fall på något av de övriga afrikanska språken. Innehållet i de
sistnämnda tidningarna är dock kortfattat och tunt i jämförelse med de
utförliga rapporteringarna i de helt engelskspråkiga tidningar vi studerat.
De artiklar som översätts i Daily Dispatch är korta notiser och samman-
fattningar av större nyheter, och det är långt ifrån de utförliga
rapporteringar engelsktalande kan tillgodose sig med. Även The Sowetan,
som traditionellt sett är en svart tidning, översätter bara en del texter till
xhosa eller andra afrikanska språk. Så trots att de har större spridning och
mer omfattande innehåll är de alltså heller inte en tidning som enbart
tillser de svartas intressen.

Den engelskspråkiga rapporteringen når ut till de som inte har engelska
som modersmål, men de har naturligtvis svårare att ta den till sig. De flesta
svarta förstår och gör sig förstådda på engelska, men det är till största
delen med hjälp av grundläggande begrepp i ofullständiga
meningsbyggnader, gester och kroppsspråk. I vissa fall, och då främst i
den äldre generationen, har de vita med afrikaans som modersmål svårare
för engelskan än många svarta. Den engelska som tidningarna nu
rapporterar på är alltför avancerad och med för mycket fackspråk för att en
person med endast grundläggande språkkunskaper ska kunna förstå den.

Trots att de största problemen i Sydafrika främst handlar om och berör de
svarta, så är alltså huvuddelen av nyhetsrapporteringen direkt eller
indirekt riktad till den vita medel- och överklassen. Normalpriset för en
dagstidning ligger mellan 1,50 rand för de dagliga lokala tidningarna, och
6 rand för de nationella veckopublikationerna. (En rand = cirka en svensk
krona.) För en fattig afrikan utan inkomst, som kan tänka sig att arbeta för
en ersättning på tio rand per dag, är sex rand en betydande summa –
kanske skillnaden mellan mättnad och hunger under de sista dagarna i
månaden. Svarta arbetare eller arbetslösa är helt enkelt ingen primär
nyhetskonsument i tidningsbranschens ögon. Vanligt är att de som inte har
råd att köpa sin egen tidning läser tillsammans med flera andra och låter
tidningen vandra runt bland grannar och bekanta. Den primära gruppen
läsare är alltså de som obehindrat läser och förstår en relativt avancerad
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engelska, samt de med en ekonomi som tillåter utgifterna för
nyhetstidningar – med andra ord en person av medel- eller överklass,
vilken i de allra flesta fall är vit.

De första exemplen är hämtade från Sunday Times. Denna tidning
refererar ofta till sina egna artiklar som publicerats i tidigare utgivningar
och ger ofta sken av att vara en betydande stöttepelare i Det Nya
Sydafrika. De uttalar sig också ofta i tidningens namn, vilket är mer
ovanligt i de andra publikationerna. Tidningen är inte rädd att rapportera
om misären och fattigdomen som finns i landet, men gör detta genom att
rapportera till ’oss’, om ’dem’. Journalistiken och språkbruket avslöjar ett
utpräglat vi-och-dem-perspektiv som ibland i nationsbyggandets anda
försöker använda ett mer enande språk. Formuleringarna kan se ut som i
exemplen nedan;

1.0 The Sunday Times has been a vigilant watchdog when it
comes to food prices and to the delivery of antiretroviral drugs
to all, rich and poor, and it will continue in this role.85

1.1 It is about a new South Africanism that cuts across racial and
cultural lines, which has seen our readers donating nearly
R100 000 for food parcels for the Eastern Cape in just over
three weeks. And it is in this spirit of oneness, of concern for
the less privileged, of accepting the need to have less so
others may have more […] 86

1.2 The Eastern Cape crisis presents us with a challenge to show
compassion. We can’t sit in our ivory towers and pontificate
about what ought to be done by other people or we can
ourselves do something. The Sunday Times has chosen to do
something to save the children in the Eastern Cape. We have
no doubt that our readers and other people will follow suit.87

I alla tre exemplen lyfter tidningen fram sin del i nationsbygget och
beskriver sig i exemplet 1.0 med ord som vigilant watchdog när det gäller
svält och spridningen av HIV. I 1.1 berättar de om hur deras läsare donerat
100 000 rand till matförsändelser – en välgörenhet endast de med god
ekonomi har råd med. Så the less priviliged och so others may have more syftar
på ‘de andra’, de som inte läser den här tidningen – de fattiga som lever i
kåkstäderna. I 1.2 menar man att svältkatastrofen i Eastern Cape får ’oss’
att känna medlidande. Även här är det Sunday Times som tillsammans
med sina läsare ska rädda de svältande barnen på Eastern Cape med hjälp
av välgörenhet. Återigen en välgörenhet endast de rika har råd att delta i.

                                                
85 “At: last Hope”  Page One Comment  The Sunday Times 021013.
86 “At: last Hope”  Page One Comment  The Sunday Times 021013.
87 Thabo Mkhize & Heather Robertson, “Starving kids exposé spurs nation to act” The Sunday Times
020922.
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Vad man anser är lösningen på Sydafrikas fattigdom och obalanserade
samhällsstruktur varierar mellan tidningarna. Vissa tidningar tar inte upp
det som ett lösbart problem alls, utan behandlar dilemmat mer som ett be-
klagligt faktum än som en situation skapad av decennier av orättvisa och
diskriminering. I nationstäckande Sunday Times propagerar man starkt för
ekonomisk välgörenhet. Men diskussionerna som förs i tidningen är på
intet sätt djupgående, eller försök till att komma åt de grundläggande
problemen – den kvarlevande diskrimineringen i samhället,
utbildningsnivån och de ökande klasskillnaderna. Istället hittar man i
artiklarna upprop om fler jobb på arbetsmarknadens ”lägre nivåer” (se
exempel 1.3) och fler ekonomiska insamlingar till förmån för ”de fattiga”;

1.3 However, job creation on a massive scale at the lower end of
the skill base is the solution to the problem of poverty and
hunger.88

Det är hela tiden ett språkbruk som uppmanar ‘oss’ och ‘våra läsare’ att
hjälpa ‘dem’. I tidigare exempel, 1.2, finns liknande formuleringar och
Sunday Times med sina läsare är enligt dem själva de som går i täten för
kampen mot fattigdomen. Mönstret dyker upp även i andra tidningar.
Sunday Times är dock de som på det mest uppenbara sättet delar in
samhället i ’vi’ och ’dom’ – trots att syftet med en text ofta kan vara raka
motsatsen. Saturday Weekend Argus och The Herald som valt en
inriktning mot ett mer tabloidartat och lättare nyhetsinnehåll behandlar
sällan problemen och kriserna i landet. Istället är det i jämförelse mer
blygsamma problem som ges utrymme – exempelvis som i artikeln om
Kapstadens poolsäkerhet. Språkbruket vittnar om att mottagaren förväntas
vara vit och med en god ekonomi. Saturday Weekend Argus är riktad till
storstadsmänniskor, men inte nödvändigtvis en speciellt medveten eller
utbildad publik. Nyheterna presenteras som fakta och tidningen kritiserar
eller problematiserar sällan ett ämne. De fokuserar sitt innehåll främst till
lokala och mer lättsamma ämnen. Långa reportage om nyfödda djurungar
på zoo, värvningar till rugbylandslaget eller möjligheten att frysa sina
gener för en ”ringa” summa utesluter genast ekonomiskt svaga personer
som mottagare. De ekonomiskt svaga i det sydafrikanska samhället är
oftast svarta. The Herald innehar ungefär samma position på
tidningsmarknaden som Saturday Weekend Argus. Skillnaden är att The
Herald är en provinsiell publikation som inte är så storstadsinriktad. I
båda tidningarna kan tyngre ämnen som svält och fattigdom komma upp,
men då utan speciellt bred rapportering eller kritisk vinkling.

Mail & Guardian går i allmänhet djupare in på problemen och de ämnen
de tar upp, till skillnad från de övriga publikationerna. Traditionellt sett
tillhörde tidningen den så kallade alternativpressen och är inte rädd att

                                                
88 “At: last Hope”  Page One Comment  The Sunday Times 021013.
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kritisera regeringen och makthavarna. Det kritiska perspektivet finns
representerat i texterna och politiska beslut och samhällsreformer
problematiseras och ifrågasätts konsekvent.

I Daily Dispatch är artiklarna mer allmänt och ytligt behandlade än i Mail
& Guardian, men håller fortfarande hög kvalitet jämfört med exempelvis
The Herald och Saturday Weekend Argus. Den särskiljande journalistiken
går dock att hitta även där. I politiskt korrekta omskrivningar rapporterar
och citerar tidningen från utförsäljningen av aktier i det statliga tele-
bolaget. Begrepp som non-traditional investors och historically disadvantaged
är flitigt förekommande istället för att rakt av referera till de fattiga svarta
afrikanerna.

Hur texten och språkbruket påverkas beroende på om skribenten är en vit
eller svart journalist har vi inte analyserat djupare, men rent generellt kan
sägas att det inte verkar göra någon större skillnad för språkbruket i
texterna. I linje med teorin utgör en etniskt blandad redaktion inte en
garanti för en jämlik representation och bättre journalistik. Att i minoritet
jobba emot en redan etablerad arbetsrutin är svårt och reformer kräver
oftast mycket tid innan förändringarna sker i praktiken. Bland de artiklar
vi plockat exempel från är fem skrivna av personer med europeiska namn
– därmed inte sagt att de måste vara vita. Många afrikaner har även ett
brittiskt namn som de antingen tilldelats i grundskolan eller valt att byta
till i vuxen ålder på grund av de diskrimineringar ett afrikanskt namn
lockar fram. Ett europeiskt namn betyder alltså inte att personen som bär
det måste vara vit. Tre av artiklarna bland exemplen är skrivna av
personer med afrikanska, alternativt indiska namn. Två av artiklarna
skrivna i samarbete mellan en afrikan och en person med europeiskt namn.
Dessa sista två artiklar är med stor sannolikhet ett försök att få en mer
jämlik rapportering och en mer politiskt korrekt representation bland
reportrarna. De artiklarna kommer båda från Sunday Times och handlar
om svältkatastroferna i Eastern Cape. (Två av artiklarna saknar författare.)
Någon skillnad i språkbruk och vinkling beroende på författaren har vi
dock inte hittat någonstans i studiematerialet.

Den offentliga arenan
Vem som har tillgång till den offentliga arenan och kommunikationen
genom medierna bestäms uteslutande av vilken status i samhället man
besitter. I teorin redogjorde vi för hur tidningar genom sitt val av personer
i artiklarna, det vill säga vilka som citeras och får rätten att uttala sig, riktar
sig till en viss målgrupp. Vi diskuterade där hur högstatustidningar
tenderar att främst citera högre tjänstemän och framstående personer i
samhället. Detsamma gäller val av nyheter – ämnet och nyheten måste
tilltala målgruppen.

I den sydafrikanska nyhetspressen syns idag ytterst få så kallade ”vanliga
människor” – människor som inte innehar en offentlig tjänst, eller är känd
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på något annat sätt. De som blir citerade är presidenten, olika ministrar,
fackliga ledare och höga tjänstemän inom näringslivet. I det studerade
materialet finns endast ett fåtal exempel på texter där den vanlige
arbetaren får sin röst hörd. När det gäller nyhetsämnen är det politik,
traditionellt vit idrott som rugby och cricket, ekonomi och underhållning
som prioriteras högst. Tidningarna innehåller ofta en separat finansdel
med börsnoteringar och konjunkturanalyser som inte direkt riktar sig till
låginkomsttagare och arbetslösa. I de fall man rapporterar om svälten och
kriserna som drabbar de fattigaste i landet förs diskussionen ofta på en
politisk nivå.

I en av artiklarna berättar journalisten om en valkampanj som förs mellan
en vit farmare och hans svarta förman. De kandiderar för olika partier men
arbetar ändå tillsammans på farmen och stöttar varandra i respektive
kampanjer. Artikeln är en av pressens många solskenshistorier från Det
Nya Sydafrika. I denna typ av text, där syftet är att lyfta upp det svarta till
det vitas nivå, låter man den svarta arbetaren komma till tals. Det framgår
dock tydligt att det är tack vare farmägaren som han ens har möjligheten
att genomdriva sin kampanj. Arbetaren beskrivs som en optimistisk novis
som med tillstånd av sin chef får pröva på hur det är att delta i ett val.
Citatet i 1.4 beskriver hur farmägaren skjutsade runt sin motståndare i en
dyr jeep och gav honom pengar till kampanjen. Trots den positiva och
solidariska beskrivningen av relationen mellan de båda männen finns en
underton av överlägsenhet när skribenten framställer de bådas samarbete.
Texten ger inte på allvar intryck av att arbetaren skulle kunna komma
någonstans i sin kampanj.

1.4 During electioneering, Möller ferried Shabalala around in his
4x4 to chat to his constituents and to visit polling stations. He
also gave him a month’s leave as well as R300 for
electioneering. […] “Things will go back to business as usual”,
said Möller, adding that had Shabalala won, he would have
been forced to call him Mr Councillor.89

Ett annat exempel på hur tillgången till den offentliga kommunikationen
kan yttra sig är hämtat från en artikel som uppmanar människor att starta
egna bed & breakfast. Artikeln handlar till stor del om dem som inte har en
daglig försörjning, de som är fattiga och kanske inte ens har all den
hushållsutrusning som utgör grunden i de flesta medelklasshem – med
andra ord handlar den om den svarta delen av befolkningen. Ingenstans i
texten har man dock vänt sig direkt till denna samhällsgrupp för att
förmedla deras åsikt. De som citeras och kommer till tals är turism- och
miljöministern, samt högsta chefen för den sydafrikanska turismverksam-
heten.

                                                
89 Thabo Mkhize, “Farmer and worker fight it out at the polls” The Sunday Times 020929.
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I artikeln ”Help for the hungry and poor”, som handlar om regeringens
höjda bidrag och subventionerade livsmedel för fattiga, har journalisten
över huvud taget inte brytt sig om att ta reda på vad dessa höjda bidrag
betyder i realiteten. Vilken effekt den extra inkomsten faktiskt får för de
människor det berör. De som får uttala sig i ämnet är jordbruksministern,
finansdepartementets talesman, höga chefer på tre av Sydafrikas största
livsmedelsföretag, motsvarande ordföranden för jordbruksdepartementet,
samt fackliga ledare från det traditionellt svarta arbetarförbundet Cosatu.
Ingenstans hörs rösten från den fattiga sydafrikan bidragen är instiftade
för.

Samma mönster följer i resterande urval av artiklar och överallt är det
ministrar, direktörer och höga tjänstemän som får tillträde till den
offentliga arenan. Den svarta delen av befolkningen, de så kallade
”gräsrötterna” i det sydafrikanska samhället, finns endast representerade i
syfte att ge exempel på solkskenshistorier likt den om valkampanjen. I
sammanhang där läsarna kan lätta sitt samvete med att det går att ta sig
upp ur fattigdomen bara man vill, och att den välbärgade delen av
samhället visst är solidariska och stöttande gentemot de mindre gynnade.

De lägre klasserna i samhället får alltså inte något större utrymme, eller
chans att uttala sig i media. För de högre klasserna är tillträdet till den
offentliga kommunikationen lättare. Och trots att klasserna på senare år
blivit mer uppblandade är de högre klasserna med stor majoritet
fortfarande bländande vita. Liksom i de flesta andra sammanhang i
Sydafrika är det mesta lättare om man är vit – så även när det gäller
tillgången till de offentliga kommunikationskanalerna. I artikeln ”Dad’s
Baywatch kiss saves toddler’s life”, som vi tidigare nämnt, lämnas en hel
framsida åt berättelsen om hur en vit välbärgad pappa räddar sin son från
att drunkna i poolen. Största delen av sidan upptas av rubriken och en bild
på pappan och sonen vid poolkanten. På den målande beskrivningen och
språkbruket i artikeln förstår man att det är en välbärgad familj i centrala
Kapstaden med swimming pool at the family’s Table View home.90 Den enligt
texten dramatiska händelsen slutade med att sonen räddades ur vattnet
oskadd.

När det gäller vem som citeras och vem som har tillgång till medierna är
urvalet till stor del styrt av det tidningen tror att mottagarna vill läsa om.
Beroende på hur läsarkretsen ser ut disponeras även artiklarna i
tidningarna. Det som berör den egna samhällsgruppen tenderar oftast att
prioriteras högre. Men bortsett från de artiklar som gränsar till nöje, lokala
idrottsprestationer eller mindre incidenter i samhället så citerar
sydafrikansk press i allmänhet hellre så kallade expertuttalanden än
åsikter från ”vanliga” människor. Spaltmeter efter spaltmeter fylls av citat

                                                
90 Helen Bamford, “Dad’s Baywatch kiss saves toddler’s life” The Saturday Weekend Argus 020921.
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från presidenten, ministrar och framgångsrika män inom näringslivet.
Medierna må vara fria – frågan är för vem.

Sammanfattning
Slutsatsen av detta grupperande och motsatsdefinierande språkbruk är att
de allra flesta artiklar i studien vänder sig till en vit medelklasspublik. Man
samlar sina läsare, definierar och rapporterar om ’de fattiga’ – ’de där
andra’. Formuleringarna och ämnena exkluderar ofta fattiga. Även
språkbruket använder ett västerländskt, ofta brittiskt, perspektiv och sätt
att berätta en händelse.

Tillgången till medierna och möjligheten att uttala sig offentligt är starkt
begränsad för de människor som inte besitter någon makt eller inflytande i
övriga samhället. Sydafrikas medier har varit fria relativt länge men
utvecklingen har ännu inte hunnit reformera nyhetspressen till mycket
mer än en kommunikationskanal för eliten. Studien visar att människor ur
de lägre klasserna endast får uttrycka sig sporadiskt i den tryckta pressen –
då i syfte att berätta solskensberättelser om människor som trots sin
fattigdom är lyckliga och känner sig delaktiga i samhället. Folk tillhörande
de högre klasserna har lättare att göra sin röst hörd. Men ändock är det
oftast makthavare, inflytelserika tjänstemän och entreprenörer som
uttrycker sig.

Den diskursiva praktiken kring media i Sydafrika skulle kunna gå att
analysera ur många olika perspektiv. Vad vi valt att fördjupa vidare är hur
nationen och individer skapas. Den diskussion som följer är även den en
del av den diskursiva praktiken, dock mer fördjupad än det vi tagit upp i
denna del.

Nationell identitet
Under den här rubriken analyserar vi hur man skriver om den egna
nationen i Sydafrika. Hur man refererar till den egna nationen och flaggar
den nationalistiska gemenskapen. När är Sydafrika en enhet, och vad är
det som splittrar den? När blir folket ’sydafrikaner’ och när definieras de
enligt gamla folkgruppstraditioner? Försöker man skapa en nationell
identitet, en imagined community, i vissa sammanhang och inte i andra? Har
idén om den enhetliga nationen slagit igenom i Sydafrika, eller är landet
fortfarande fyllt av "vi-och-demperspektiv"?

Nationen i tredje person
Att prata om sitt land är något man gör utan att tänka på det. Utan att
reflektera över på vilket sätt man gör det – det vill säga hur man
formulerar sig och refererar till landet. Vilka ord och fraser som får
hänvisa till det man räknar som ’sitt land’. Detta är en av grunderna i det
vi beskriver som banal nationalism. Hur befolkningen i ett land pratar om
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nationen antingen stärker eller försvagar den nationella känslan. Det kan
vara små ord och formuleringar, som dock sänder tydliga signaler till
omgivningen om hur en person känner för landet.91 Efter att ha läst ett
större antal sydafrikanska nyhetsartiklar upptäckte vi ett tydligt mönster i
hur man benämner och pratar om landet. Oftast skriver man i tredje
person – som ett subjekt med en egen identitet. I citaten nedan hittar vi
exempel på hur Sydafrika beskrivs som en egen individ med särskilda
egenskaper och behov.

1.5 (IIC) has advised South Africa to change the way it sells
itself and to project an image of a more hi tech economy.92

1.6 The council said South Africa also needed to communicate the
fact that it had a highly developed and liquid capital market. 93

1.7 The Telkom IPO would also help improve South Africa’s
rating […] 94

Exempel 1.5 och 1.6 är hämtade från en artikel om hur Sydafrika bör
marknadsföra sig bättre internationellt för att locka fler utländska
investerare till landet. Sydafrika framstår här som en egen individ som bör
jobba på sin image för att bli mer attraktiv som en högt utvecklad nation
inom teknologi. I 1.7 pratar man om att förbättra Sydafrikas värde på ett
sätt som om det likväl kunde ha handlat om en person. Pröva att sätta in
ett personnamn i citaten istället för ’Sydafrika’ så syns likheten i
språkbruket tydligt.

Detta sätt att benämna en nation är inte unikt för den sydafrikanska
journalistiken. Individualisering av nationen hittar man i de flesta länder
och samhällen. Det är helt enkelt ett smidigare sätt att benämna något som
rör hela landet, och läsaren förstår automatiskt att med ’Sydafrika’ menas
egentligen alla som bor i landet. Man nämner aldrig befolkningen i den här
typen av formulering, men gör den ändå till en enhet genom att hänvisa
till nationen som något de alla känner till och kan referera till. Billig menar
att det här är ett av de vanligaste sätten att flagga nationen. Att göra
representationen av nationen så allmängiltig att alla automatiskt förstår
vad som menas när man talar om ’Sydafrika’. 95

Den banala nationalismen menar att man tenderar att prata om ’vi’ och
’oss’ när man refererar till den egna nationen eller befolkningen.96 I
sydafrikansk press omnämner man emellertid sällan landets befolkning

                                                
91 Billig (1995/1999) s 8-9
92 Ranjeni Munusamy , “Wake up – and smell the roses” The Sunday Times 021020.
93 Munusamy,  “Wake up – and smell the roses” The Sunday Times 021020.
94 SAPA “Disadvantaged to get discount on Telkom shares” The Daily Dispatch 021004.
95 Billig (1995/1999) s 8.
96 Billig (1995/1999) s 13.
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som ’vi’ eller ’oss’, ’här hemma’ och så vidare. Istället delar man upp
befolkningen och landets olika delar, och refererar till dem som separata
enheter eller folkgrupper. Regeringen särskrivs också från både landet och
den övriga befolkningen och beskrivs mer eller mindre som sleven som rör
om i grytan, men ändå inte är en del av den.

1.8 […] the council undertook to play a more active role themselves
in selling South Africa by setting up business meetings for
Mbeki and his ministers in their countries. 97

I exemplet ovan framgår det inte ens att Mbeki och ministrarna är
Sydafrikas regering. I sammanhanget vet naturligtvis läsarna vem Mbeki
är men journalisten kunde lika gärna valt att skriva; setting up business
meetings for the government. Denna omformulerade sats går att jämföra
med exemplen 1.5 till 1.7, där läsaren också automatiskt förstår att när
journalisten skriver ’Sydafrika’ handlar det om hela folket och allt det som
innefattas av det sydafrikanska territoriet. På samma sätt skulle det vara
underförstått att ’regeringen’ syftar på den egna regeringen och ingen
annan nations regering. Den banala nationalismen har här slagit igenom
med full kraft och sydafrikanerna utgår liksom de flesta andra
nationaliteter i första hand från sin egen nation, i andra hand de
närliggande staterna (de södra afrikanska staterna), och i sista hand de
nationer som ligger längre bort och på andra kontinenter. Detta märks
tydligt i de artiklar som ställer Sydafrika i relation till andra nationer. I
exemplet nedan, taget från en artikel om en kommande landskamp i
fotboll, är Sydafrika ställt i relation till Burundi och nationen beskrivs då
som en enhet gentemot den främmande nationen. Redan i rubriken till
artikeln ansätts den nationalistiska tonen.

1.9 SA [South Africa] must win well 98

Längre fram i texten fortsätter man använda den enhetliga beskrivningen
av nationen, man pratar om South Africas’s fans, och beskriver Burundi som
a closed book to the South Africans. I ett svenskt sammanhang framstår inte
denna typ av journalistik som det minsta speciell eftersom ’vi’ är så vana
att prata om ’oss själva’ och nationen som en enhet. I Sydafrika är det dock
sällan man använder en gemensam benämning på nationen och dess
befolkning. Oftast, vilket vi även diskuterar längre fram i analysen,
särskriver man de olika delarna i landet och definierar folket enligt
bostadsområde, bakgrund och härkomst, samhällsfunktion, yrke och så
vidare.

                                                
97 Munusamy  “Wake up – and smell the roses” The Sunday Times 021020.
98 Ntuthuko Maphumulo, “SA must win well” Mail & Guardian 02 11-17/10.
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Nationsenande journalistik
Det finns vissa ämnen och begrepp som enar nationen Sydafrika. I de flesta
fall beskrivs landet som separata delar, men ibland, runt vissa personer
eller händelser, beskrivs nationen som en enhet med gemensamma mål,
värderingar, kultur och nationskänsla. När man rapporterar om stora
kriser, korruption eller internationella ärenden tenderar befolkningen att
refereras till som en sluten enhet som talar med en röst i en gemensam
riktning. Vi kallar denna typ av rapportering för katastrofjournalistik.
Inom katastrofjournalistiken enas folket i jämförelse med något annat,
exempelvis en främmande nation. Även i nyheter som handlar om den
sydafrikanska demokratin, HIV och Aids, eller svält och våldtäkter
tenderar befolkningen att beskrivas som en enhet. Eftersom detta är
humanitära frågor och problem som talar till empati och medmänsklighet
används de ofta i syfte att lyfta fram hur nationen måste arbeta
tillsammans för att komma till rätta med problemen. I exemplet nedan, 2.0,
skriver man om de växande problemen med svält och arbetslöshet i landet.
Journalisten använder då ett språk som uppmanar till rebuilding this
country  och att det berör alla i samhället – all sectors of our society.

2.0 In the midst of hunger crisis and a despondency spawned by
increasing joblessness, there is reason to feel buoyant about the
constructive work of rebuilding this country, which involves
all sectors of our society. 99

Runt ett fåtal personer enas också nationen och befolkningen. Före detta
presidenten Nelson Mandela, även kallad Madiba, är en person vars
omnämnande eller närvaro så gott som alltid skapar gemenskap mellan
annars så disparata folkgrupper. Det mesta som har med Mandela att göra
sammanfogar nationen. Även artiklar som handlar om hans frus insatser
för samhället fungerar nationsenande. Både vita och svarta ser Mandela
som en mycket viktig symbol för friheten och demokratin, och språkbruket
i artiklarna där han omnämns refererar oftare till Sydafrika som en enhet
och en demokratisk gemenskap.

En annan person som folket och nationen enades runt just denna
tidsperiod var Chester Williams, den första stora svarta rugbyspelaren i
Sydafrika. Williams är inte längre aktiv spelare och kanske påverkar det
också hur han uppfattas av folket. Under den period vi studerade
nyhetsrapporteringen skrev tidningarna en hel del om hans nyutkomna
självbiografi, som bland annat tar upp den rasism och diskriminering han
utsattes för inom idrotten. Han framställs då ofta som en hjälteikon och
symbol för det nya Sydafrika där även svarta kan bli framgångsrika inom
de traditionellt vita områdena – som exempelvis rugby. Denna
hjälteposition påminner om de många solskenshistorier som publiceras i
media, om fattiga svarta som tagit sig upp ur fattigdomen och misären.
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Journalisten skriver ner den rasistiska diskriminering Williams utsattes för
redan i första meningen och ansätter där tonen för vad man anser om
särbehandling på grund av hudfärg.

2.1 The ugly side of South African rugby has reared its head with
a claim that turbulent former Springbok wing James Small
heaped racist abuse on Bok rugby legend Chester Williams,
using the offensive K-word. 100

The K-word refererar till ordet “kaffir” – ett vanligt förekommande
skällsord för svarta afrikaner under apartheidtiden.

När man medvetet använder sig av retoriska grepp används också i många
fall ett nationsenande språkbruk där man pratar om our country, South
Africanism, och den utspridda kampanjen Proudly South African. I flera
artiklar görs ambitiösa försök till att frångå den särskiljande representa-
tionen av befolkningen. Ofta misslyckas det dock och det enande
språkbruket hamnar sist i artikeln som ett klyschigt avslut. I en artikel om
bättre marknadsföring av Sydafrika som en modern kapitalstark nation
avslutar journalisten med citatet;

2.2 […] our co-operation with the business community, both local
and domestic partners, and our other social partners, to
rebuild our country and bring about the renaissance of
Africa.101

I den sydafrikanska pressen används det gemensamma tilltalet ’vi’ och
’oss’ fortfarande som ett retoriskt grepp inom politiken och i de offentliga
kommunikationskanalerna i syfte att skapa en gemenskap inom nationen.
’Vi’-formen är inte ett spontant uttryckssätt såvida det inte handlar om den
egna folkgruppen. Endast i formella uttalanden, som när vi utrustade med
mikrofon och inspelningsutrustning intervjuade människor om deras
relation till nationen och dess befolkning, fick vi politiskt korrekta svar om
gemenskap, samarbete, solidaritet och Det Nya Sydafrika.

Förenande idrott?
Sportartiklar tenderar ofta att ena nationer – åtminstone språkmässigt sett.
I idrottens värld fostras man till kämparanda, vänskap och solidaritet och
många hävdar att idrotten är den bästa lösningen på segregation,
fördomar och motsättningar mellan människor. Men i Sydafrika verkar
inte sporten uppfylla sin funktion som vänskapsförmedling och
nationsförenare. I många artiklar pekar texten i en och samma artikel åt
olika håll – det vill säga enande på vissa ställen och grupperande på andra.
Fotbollslandslaget Bafana Bafana kan ha en enande effekt på
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journalistiken, framförallt då de ställs i relation till utländska lag. Likaså
när tidningarna rapporterar om världscupen i cricket skrivs nationen och
folket samman till en naturlig enhet. När det gäller cricket är det dock i
praktiken flest vita som intresserar sig för det.

I artikeln ”SA must win well”, om fotbollslandskampen mellan Sydafrika
och Burundi, finns – trots den oftast enande journalistiken då det gäller
landskamper – ett exempel på hur man skriver om ’de andra’ utan att
räkna in sig själv eller sina läsare.

2.3 Bafana Bafana’s [namnet på det sydafrikanska
fotbollslandslaget] fans expect their team to put the
Burundi Sparrows to the sword. 102

2.4 Mashaba has reinforced the squad that won him the Council
of Southern African Football Association […] 103

Inget av de här exemplen, 2.3 och 2.4, refererar till Sydafrika eller
sydafrikanerna som Bafana Bafana’s fans. Enligt teorin och Michael Billig
tenderar annars just sportnyheter att använda ett mer nationalistiskt
språkbruk än andra nyhetskategorier.104 I Sydafrika stämmer dock denna
teori ganska dåligt. I det här exemplet beskrivs fansen som en fristående
grupp och inte hela landets befolkning. För att göra en jämförelse kan vi
dra paralleller till hur det kunde ha sett ut om det vore en svensk
landslagsmatch i ishockey. Om Tre Kronor spelat skulle citatet i 2.3
förmodligen vara konstruerad på ett annorlunda sätt, exempelvis; We
expect our team to put the Burundi Sparrows to the sword. Eller möjligen;
The Swedish people expect their team…

Det finns nationella sportprofiler som är kända bland hela befolkningen,
men det är endast ett fåtal. Vanligt är att olika folkgrupper fokuserar kring
olika typer av sport. I analysen av nyhetsutbudet i dagspressen, enligt de
observationer vi gjort bland befolkningen, samt i de intervjuer – formella
och informella – vi genomfört med informanter,  fann vi att för den vita
och från Europa härstammande delen av befolkningen är rugby och cricket
uteslutande de två största sporterna. Bland de afrikanska invånarna är
fotbollen den största idrotten. Dels med tanke på att fotboll är lätt att utöva
även med små medel, vilket är en förutsättning för de med sparsamma
tillgångar. Dels finns det inom fotbollsvärlden, nationellt och
internationellt sett, ett antal stora svarta stjärnor att identifiera sig med.
Cricket och rugby domineras fortfarande av vita, även om förändringen
sakta med säkert är på väg.
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Sport, som i så många andra samhällen fungerar som en enande faktor, är i
Sydafrika något som kan skapa problem. Det finns de svarta män som tagit
sig in på den vita rugbyplanen, men de är i extrem minoritet och möter
rasism och diskriminering både från sina lagkamrater och från publiken.
Den helt öppna rasismen har naturligtvis minskat i takt med att övriga
samhället har förändrats, men in the heat of the game105 som en vit
rugbyspelare uttryckte det i en artikel, kan språket bli mindre genomtänkt
– vilket ju egentligen bara avslöjar det man spontant tänker men annars
inte uttrycker i ord.

Sammanfattning
I den sydafrikanska pressen pratar man ofta om nationen i tredje person.
Detta är ingenting specifikt för just Sydafrika utan är ett vanligt sätt att
omnämna den egna nationen även i andra länder. Att personifiera
nationen ger en känsla av att den kommer närmare befolkningen. Att
nationen liksom invånarna är präglad av specifika egenskaper, tillgångar
och förutsättningar som gör dem unika. Att individualisera nationen är ett
vanligt sätt att stärka nationskänslan. Exkluderingen av ’andra’ resulterar i
att de inkluderade grupperar sig tätare. Nationella kriser, korruption och
nationen i relation till andra nationer enar också folket och förenar dem i
förhållande till andra.

Inom idrott är grupperingen tydlig och människor sammanförs beroende
på vilket lag de identifierar sig med. Sport har rykte om sig att överbygga
de klyftor skapade av etnicitet, språk och klass – men det är inte alltid det
lyckas. I Sydafrika har sporten visat exempel på båda utvecklingarna. Det
har delvis fungerat som en enade kraft, men på grund av samhällets övriga
segregering mellan folkgrupper, har även sporten svårt att nå över dessa
klyftor.

Vi har nu visat hur landet representeras och reproduceras. Och påvisat
nationalismens uttryck. Och det är dags att fördjupa teorierna kring
representation och se konkret hur bilder av människor skapas i den
sydafrikanska pressen.

Representation
Hur grupper och individer representeras är en väsentlig fråga för denna
studie. Här, i detta delkapitel flyttar vi perspektivet till en individnivå -
och visar på hur människor kategoriseras och stereotypifieras i den den
sydafrikanska nyhetspressena diskursiva praktik.

Gruppbildning och särskrivning
I sydafrikansk nyhetspress är det vanligare att referera till befolkningen
gruppvis istället för som en enhet. Man slår exempelvis ofta ihop
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arbetarklassens svarta till en grupp istället för att beskriva dem som
individer. I många fall skriver man lite över huvudet på dem och refererar
inte direkt till dem som människor – nästan som en grupp omyndiga, utan
förmåga att tänka, reagera och dra logiska slutsatser. Exemplet 2.5 är
hämtat från en artikel som handlar om att fler sydafrikaner borde öppna
bed and breakfast-företag i sina hem för att underlätta turismen i landet.
Regeringen som kommer med förslaget, påpekar i artikeln att det finns
många turister som vill umgås med ordinary South Africans och bidra
ekonomiskt till the poor people. Det skulle även resultera i fler arbetstillfällen
och inkomstkällor för disadvantaged people enligt regeringen.

2.5 There are travellers out there who are interested in spending
time with ordinary South Africans. They also care about
putting money in the hands of poor people. 106

Den del av artikeln som föregår citatet i 2.5 skriver i mer ospecificerade
ordalag om hur people borde starta egna B&B:s i anslutning till sina privata
hem. Setting up a room in your home for visitors is an easy place to start.107 I den
här formuleringen vänder sig journalisten direkt till läsaren, som då
förväntas ha ett eget hus och dessutom ett extra rum att kunna avvara för
uthyrning. De som bor i kåkstäder har inte den möjligheten. Har de ens ett
eget hus så finns det ytterst sällan varken extra plats i huset eller på
gården. Denna del av artikeln riktar sig således till medelklassen. En typ
av journalistik som förekommer relativt ofta i nyhetspressen. Skribenten
har som uppdrag och syfte att rapportera om, som i det här fallet, iden
med nya arbetsmöjligheter för arbetslösa och låginkomsttagare, vilka i de
flesta fall är svarta boende i kåkstaden, och ur de allra lägsta klasserna.
Men ofta skriver journalisten ur ett medelklassperspektiv där man utgår
från att alla har ett hus, tillräckliga språkkunskaper och utbildning, att 20
rand är lite pengar och så vidare. För de boende i kåkstäderna är två rand
till svarttaxi oftast en betydande summa pengar. Detta går att återknyta till
det vi diskuterade i delkapitlet Medias diskursiva praktik, men vi vill visa
detta ännu en gång, nu kopplat till representation, för att problematisera
hur representationer gör att människor kategoriseras.

Här nedan följer ännu tre exempel 2.6, 2.7 och 2.8, på hur de fattiga, eller
de svarta, på sätt och vis omyndigförklaras genom att de sätts i en grupp
som varken tillåts uttala sig, eller som har någon speciellt stor chans att
påverka sin situation. I 2.6 handlar citaten om hur man på ett bättre sätt
måste skydda ’de fattiga’ från kriser och problem, och som i 2.7 från
”spelmissbruk de inte har råd med”. I 2.8 skriver författarna om det
subventionerade majsmjölet som enligt dem blir som julafton för de
fattiga. (Just denna grupp, de så kallade poor people, kommer vi i nästa
underrubrik diskutera vidare.)
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2.6 It is heartening to see the government responding so swiftly to
what amounts to a crisis affecting poor people.108

2.7 "We do not want people to buy what they cannot afford. We
have to advocate responsible gambling", he said.109

2.8 Christmas has come early for the poor...110

Samtidigt som ’vi’ i den här typen av citat oftast syftar till den vita
läsarkretsen så finns även tillfällen då formuleringen ’vi’ samlar andra
grupper i samhället. Oftast då de svarta. Ytterst sällan behöver man
definiera det vita, eftersom det betraktas som norm. I vissa fall samlar man
svarta i formuleringar som ’vi’ eller ’oss’, men då alltid genom citat av
personer man intervjuat. I följande exempel samlar den traditionellt svarta
arbetarrörelsen Cosatu folk till en protest på Sydafrikas Heritage Day,
instiftad efter 1994 för att förena folket och påminna om den sydafrikanska
identiteten.

2.9 He said some Cosatu leaders have started to mobilize
communities to support the September 24 march. Mde said his
organization chose to protest on Heritage Day because the
objective of the march was to “protect our heritage”.111

I exemplet 2.9 citerar tidningen ledare för den traditionella fackliga
rörelsen för afrikaner, som ofta talar för den svarta majoriteten – så även
här. Med our heritage syftar man till det afrikanska ursprunget och
traditionen som Cosatu anser att man bör visa större respekt och ta mer
hänsyn till. Citatet samlar de svarta i en grupp med speciell kultur och
traditioner, i kontrast till andra folkgrupper.

Citaten visar dock att både svarta och vita automatiskt delar in
befolkningen i tydligt skilda grupper. Det handlar kanske inte så mycket
som man kan tro om att de vita stänger ute och grupperar de svarta.
Grupperingen och åtskillnaden i språkbruk och formuleringar sker även
omvänt. Med största sannolikhet finns det fler grupperingar, till exempel
bland färgade och indier, eller inom den vita delen av befolkningen mellan
afrikaans och britter. Det är dock den svarta och vita representationen och
åtskillnaden som utgör de två tydligaste grupperna.

Men det finns också andra institutioner som särskrivs från övriga
samhället. I sammanhang där staten, i representation för folket, gör
någonting definieras handlingen nästan alltid som en aktion av regeringen.

                                                
108 “At: last Hope” Page One Comment The Sunday Times 021013.
109 Stuart Graham, "Lotto payout shock", The Sunday Times 020929.
110 Jillian Green m.fl. “Help for the hungry poor” The Herald 021011.
111 Wisani Ngobeni “Cosatu targets the SABC” Mail & Guardian 02 13-19/9.



62

Inte av ’Sydafrika’, ’nationen’ eller ’vi’. Särskrivningen där regeringen
framstår som en oberoende och självständig del av Sydafrika illustreras i
exemplet nedan;

3.0 The government, the United Nations and a company have
come to the aid of starving people in the Eastern Cape […]
112

Exempel 3.0 är ett typiskt exempel på sydafrikansk journalistik. Där
särskrivs regeringen som en utomstående del av Sydafrika och the starving
i Eastern Cape framstår enligt texten som en del skild från resten av landet.
Att man preciserar vilken provins det rör hellre än att bara beskriva det
som en del av Sydafrika är nästan mer regel än undantag i sydafrikansk
press. Det ger signalen till läsaren att det här händer ’där borta’ bland de
fattiga som svälter – ingenting som är en del av ’oss’ eller innefattas i ’vi’.
Det handlar om ’de andra’.

Representation av individer
Sydafrikanerna representeras som regel inte som sydafrikaner utan som
tillhörande xhosa-stammen, zulu, svart, vit, fattig, rik och så vidare. Men
liksom på många andra håll i världen anses det inte politiskt korrekt att
dela in befolkningen efter hudfärg, etnicitet eller stamtillhörighet. Istället
använder man sig av omskrivningar som egentligen uttrycker precis
samma sak som ordet ’svart’ eller ’vit’. Skillnaden är att dessa ord ännu
inte blivit utslitna begrepp sammankopplade med apartheid, rasism och
diskriminering. Behovet av ett kategoriserat samhälle i Sydafrika är dock
fortfarande stort. Dels för att befolkningen i praktiken är kategoriserad,
dels för att de ska känna igen den sociala närmiljön och kunna referera till
det medierna rapporterar om.

Vi gick i kapitlet om representation i media igenom hur vissa folkgrupper
identifieras med olika attribut, egenskaper eller utseenden. Enligt
diskursanalysen kallas denna typ av begrepp, vilka andra ord samlas runt,
för nodalpunkter. Det sydafrikanska samhället var länge uppdelat i svart
och vitt – andra egenskaper och miljöer samlades sedan runt dessa
begrepp. Efter reformen från apartheid är det möjligt att hudfärgen
ersattes till viss del av klasstillhörighet eftersom en del svarta numer lever
med samma levnadsstandard som vita. Klasstillhörigheten är dock
fortfarande starkt förknippad med färg och även om vissa undantag finns
är de lägre klasserna svarta, och de högre vita. Utgångspunkten, det vill
säga nodalpunkterna, för de ekvivalenskedjor som beskriver människor är
alltså svart/lägre klass, och vit/medel- och överklass.

I den sydafrikanska sociala kontexten kopplas svarta ihop med begrepp
som fattigdom, trasiga kläder, okunskap och svält. Lokalt finns även andra
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sätt att beskriva svarta personer genom att helt enkelt ange
bostadsområden. Alla i regionen vet vilka grupper i samhället som bor var,
liksom vi i Sverige förutsätter att en person från Rinkeby är invandrare.
Vita människor beskrivs inte lika ofta som svarta eftersom journalistiken
utgår från det vita som norm. Istället beskriver man det som från en själv
är avvikande. Läsarkretsen är till största delen vit, åtminstone förutsätter
man det i språkbruket, och definierar därför det som inte är vitt. Även
färgade, kvinnor och yngre definieras i relation till normen på olika mer
eller mindre tydliga uttryckssätt.

Ekvivalenskedjan för att definiera en svart person består av begrepp som
boy, kaffir (Skällsord för svarta och färgade – flitigt använt under
apartheidregimen.), poor, homeless, worker, fellow, disadvantaged, traditional,
african, starving, hungering, street vendor, beggar och unemployed. I exemplet
3.1 nedan finns både hungry och poor som beskrivning för de svarta som
förväntas nås av hjälpen.

3.1 Help for the hungry poor.113

För att beskriva de vita används däremot helt andra begrepp; rich, farmer,
cricket player, rugby player, business man/woman, city dad, advantaged,
antirural, antipoor, taxpayers,  och privat investor. I exempel 3.2 är pappan vit
och beskrivs som en ’city dad’. Den genomsnittlige afrikanen har inte råd
att bo inne i stan och läsaren förstår att det handlar om en vit man.

3.2 A city dad whose toddler son had stopped breathing after
falling into the family swimming pool […] 114

Orden som ingår i respektive ekvivalenskedja används som alternativ till
de mer tabubelagda orden svart och vit. I positiva sammanhang kan det
ibland användas beskrivningar som svart eller vit, därför finns det även
exempel på sådana meningar. Följande satser är hämtade från en artikel
om den förste svarta rugbyspelaren i Sydafrika, och en artikel om hur
svarta borde starta egna företag;

3.3 I was a black rugby player and that somehow separated me
from the squad. 115

3.4 The B&B industry is also seen as presenting good opportunities
for black entrepreneurs. 116

                                                
113 Green m.fl. “Help for the hungry poor” The Herald 021011.
114 Bamford, “Dad’s Baywatch kiss saves toddler’s life” The Saturday Weekend Argus
020921.
115 Carew, “Chester, James and the K-word” The Saturday Weekend Argus 021019.
116 Carol Paton, “Thumbs up, says Valli” The Sunday Times 020929.



64

I negativa sammanhang eller när det ska vara politiskt korrekt, exempelvis
i politiska sammanhang, använder man istället omskrivningar och alter-
nativa begrepp för att egentligen beskriva precis samma sak;

3.5 Through the venture, the country’s poor will be able to
purchase maize, […] 117

3.6 […] interested in spending time with ordinary South
Africans. They also care about putting money in the hands of
poor people. 118

3.7 Telkom shares will be offered at a discount to the historically
disadvantaged […] 119

Det finns även andra sätt att få läsarna att dra slutsatsen att det handlar om
svarta människor eller miljöer. Det kan vara beskrivningar som rural, slum,
workingclass, minority language, hardpressed costumers, township, ordinary
people/ordinary South Africans, HIV-positive, indegent families, grassroots eller
the masses. Ett enkelt sätt är också att skriva ut namnet på personen det
handlar om, samt var han eller hon kommer från. På så vis förstår läsarna
snabbt om det är en vit eller svart person. I exempel 3.8 har journalisten
valt att lägga in begrepp som tydligt definierar var personen kommer från.

3.8 As a teenager living in a Uitenhage township in the Eastern
Cape […] 120

Här förstår man som läsare direkt att det handlar om en svart person. I
townships (kåkstäderna) bor inga vita människor, och det här är ett väldigt
tydligt sätt att tala om vilken samhällsklass och folkgrupp personen i
texten tillhör. Även informationen om att platsen ligger i Eastern Cape
vittnar om och styrker slutsatsen att det är en svart och mycket fattig
person. Den sydafrikanska grupptillhörigheten färgade omfattar de med
en blandning av vita och svarta förfäder, indier och människor med
sydeuropeiskt eller arabiskt ursprung. Denna grupp människor beskrivs
inte som boende i kåkstaden eftersom det endast är en mycket liten del av
dem som faktiskt gör det. Möjligen bor de i utkanten, i den mer välmående
delen, av en kåkstad. Större delen färgade människor hade fler fördelar än
svarta under apartheidregimen och har därför haft möjlighet och råd att
bosätta sig i bättre områden.

Exemplen på hur man genom egennamn talar om vilken typ av person
artikeln handlar om är mer regel än undantag sydafrikansk press. I
exemplen nedan ser man hur skillnaden mellan afrikanska och europeiska

                                                
117 Green m.fl., “Help for the hungry poor” The Herald 021011.
118 Paton, “Thumbs up, says Valli” The Sunday Times 020929.
119 SAPA, “Disadvantaged to get discount on Telkom shares” The Daily Dispatch 021004.
120 David Isaacsson, “Fighting for his children” The Sunday Times 020922.
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namn används. Vita namn kopplas oftast ihop med starka personligheter,
högt uppsatta samhällspositioner, framgångsrika karriärer och så vidare.
Typiska svarta namn hamnar oftare i mer negativa sammanhang som
fattigdom, svält och kriminalitet. I vissa fall används de i positiva
formuleringar om någonting, exempelvis i samband med en framgångsrik
idrottskarriär. Men detta inträffar mestadels i syfte att berätta en
solskenshistoria om en fattig person från slummen som lyckats vända
misären till framgång.

3.9 Making a return to the team Thabang Molefe […] 121

4.0 Less than an hour before the most critical fight of his life,
Mzukisi Sikali sat in his dressing room and yawned. 122

4.1 But good friend and stablemate Jan Bergman, the WBU
welterweight titleholder, convinced him to stick out.123

4.2 When the Minister of Enviromental Affairs and Tourism,
Valli Moosa, and SA Tourism Head Cheryl Carolus go
traveling […] 124

I 3.9 och 4.0 drar man enkelt slutsatsen att det är svarta personer det
handlar om. I exempel 4.1 känner man igen namnet Jan Bergman som
västerländskt. Baserat på kunskapen om vilka folkgrupper som finns
representerade i Sydafrika drar man slutsatsen att mannen troligtvis är
afrikaans. Han är åtminstone med 99 procents säkerhet en vit man. I den
sista satsen 4.2 vittnar namnet Valli Moosa om att mannen är indier, då
Valli är ett vanligt indiskt namn. Namnet Cheryl Carolus låter brittiskt och
skulle förmodligen tolkas så av de flesta som läser texten. Att hon
dessutom beskrivs som SA Tourism Head gör ännu mer att bilden av en vit
kvinna framträder. I det sista fallet stämmer dock inte slutsatsen om att
Cheryl är en vit brittisk kvinna. På bilden som illustrerar artikeln syns en
svart eller möjligtvis färgad kvinna. Men idén om en svart eller färgad
kvinna med ett europeiskt namn och en högt uppsatt samhällsposition
kommer inte spontant. Utan bilden skulle Cheryl fortsatt vara vit i läsarens
ögon. Hur ofta dessa slutsatser än stämmer så är det precis denna typ av
fördomar om namn, yrke och status som gör att stereotyper och rasism
ständigt reproduceras.

Ifrågasättandet när det gäller representationen är bristfällig i alla
tidningarna och alla verkar falla i fällan med en särskiljande representation
av de olika folkgrupperna i Sydafrika. Även regeringen fastnar i fällan och
den spontana representationen av befolkningen som ett folk existerar

                                                
121 Maphumulo “SA must win well” Mail & Guardian 02 11-17/10.
122 Isaacson, “Fighting for his children” The Sunday Times 020922.
123 Isaacson, “Fighting for his children” The Sunday Times 020922.
124 Paton, “Thumbs up, says Valli” The Sunday Times 020929.
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knappt alls. För att vara politiskt korrekt använder man som sagt inte
begrepp som svart, vit eller färgad. Istället använder man omskrivningar
som i exemplet nedan;

4.3 Telkom shares will be offered at a discount to the historically
disadvantaged. […] The discounts will be such that
historically disadvantaged individuals will be able to
participate so that the empowerment vision can become a
reality.125

Sammanfattning
Den sydafrikanska nyhetsjournalistiken bygger mycket på representa-
tioner av människor. I Sydafrika arbetar man hårt för att nå politisk
korrekthet, men paradoxalt nog så skapar det en ny slags segregation. Ett
fenomen vi kallar kodad rasism. Man gör ideligen omskrivningar.
Omskrivningar som skapar långa ekvivalenskedjor - bilder av hur en
människa är eller inte är. Dessa kedjor har inte alltid speciellt mycket att
göra med sanningen, men de skapar ändock reproduktioner av
stereotyper. Typiska ord som skapar ekvivalenskedjor i Sydafrika är, för
den svarta befolkningen, boy, kaffir, poor, homeless, worker, fellow,
disadvantaged, traditional, african, starving, hungering, street vendor, beggar och
unemployed. Motsvarande kedja för den vita befolkningen består
exempelvis av ord som; rich, farmer, cricket player, rugby player, business
man/woman, city dad, advantaged, antirural, antipoor, taxpayers,  och privat
investor. Dessa omskrivningar uttrycker, eller ger bilder av precis samma
sak som begreppen ’svart’ eller ’vit’, men med den viktiga skillnaden att de
inte är lika starkt laddade och kopplade till apartheid.

Sydafrika envisas med att fortsätta kategorisera människor. Om detta
skapar, eller skapas, av att människorna lever så frånskilda som de gör, är
en av frågorna som diskuteras närmare i slutet av uppsatsen.

                                                
125 SAPA “Disadvantaged  to get discount on Telkom shares” The Daily Dispatch 021004.
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7. Det Nya Sydafrika – eller vad är egentligen nytt?
Syftet med Sydafrikas nationsbygge är enligt vad vi kommit fram till att
överbygga de motsättningar mellan olika folkgrupper som under
apartheid utgjorde den lagstiftade samhällsstrukturen. Att med en stark
nationalistisk känsla gemensamt visa upp ett nytt Sydafrika med moderna
värderingar baserade på mänskliga rättigheter. Med hjälp av medier,
reklamkampanjer, nationella hjältar och nationssymboler trummas
budskapet om det nya Sydafrika ut. Ett Sydafrika som är öppet för alla –
oavsett hudfärg, etnicitet, språk eller kön. Vad man gör är att skapa en
föreställd gemenskap av någonting som i åratal lärt sig leva och definiera
sig åtskilt. Från att vara separerat och skilt skulle folket 1994, som att
vända på en hand, betrakta sig som ett.

Förväntningarna var höga efter valet 1994. Och de var allra störst bland de
som hade det sämst. Närmare tio år senare har det hänt en hel del, men
dessvärre ingenting som direkt revolutionerar levnadsförhållandena för de
som stod lägst under apartheid. Fattigdomen är fortfarande utbredd och
klyftan mellan fattiga och rika, svarta och vita, är både vid och djup. Den
sydafrikanska samhällsdiskursen är som i de flesta andra nationer ett
tydligt resultat av klassamhället. Klasstillhörigheten är i Sydafrika starkt
sammankopplad med etnicitet. Det är i huvuddel de svarta som utgör den
fattiga delen av befolkningen och de vita som bildar den rika medel- och
överklassen. Dock finns det även vissa svarta som lyckats slå sig in i de
rikas krets. (De svarta som lever bland vita och rika omnämns av andra
svarta sydafrikanerna med ett eget ord som betyder ungefär “de som kör
omkring i sina fina Mercor”.) I en grov generalisering kan man säga att
den färgade delen av befolkningen befinner sig någonstans mitt emellan
dessa båda ytterligheter. Att klasserna fortfarande har en stark koppling
till hudfärg är ett faktum trots att landet numer styrs av en till majoriteten
svart regering. Att landet ser ut som det gör beror även delvis på att det
gått alltför kort tid för att kunna uppnå en markant förändring.

Diskursanalytiskt kan sägas att i de flesta nationer skulle den direkta
nodalpunkten för den nationella identiteten vara svensk, tysk, spansk eller
brittisk. Men i Sydafrika finns en skillnad, som vi till viss del tog upp i
beskrivningen av landet. Den här studien kan inte leda till några absoluta
sanningar om Det Nya Sydafrika, men vi har kunnat se tydliga tendenser
till hur samhället fungerar och ständigt utvecklas och reproduceras. I
Sydafrika tenderar nodalpunkten för människor antingen bli svart eller vit.
Kanske borde de vara ordnade efter klass, men eftersom hudfärg så starkt
är kopplat till levnadsstandard och just klasstillhörighet, är det fortfarande
hudfärgen som starkast positionerar en människa. När nodalpunkten är
svart och vit skapas det även två ekvivalenskedjor som är totala kontraster
till varandra. Sydafrikansk nyhetspress väljer oftast själva att undvika
orden svart och vit – vilket skapar en slags kodad rasism där det dyker
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upp fler och fler begrepp för att beskriva hudfärg utan att nödvändigtvis
använda dessa ord. Baserat på hudfärg representeras människorna olika
och får olika identiteter. Eftersom sydafrikaner döms och dömer utifrån
hudfärg innebär det enorma svårigheter att uppnå en gemensam nationell
identitet. Idag är Sydafrika inne i en process där landet strävar efter att bli
en enhet. Länken mellan hur landet, kontra dess invånare, representeras är
av betydelse för att få en helhet av det sydafrikanska nationsbygget.

Om nationsbygget och de försök som görs för att föra samman folket
fungerar råder det delade meningar om. Enligt vår studie är försöken
många, men väldigt ytliga och halvhjärtade. Åtminstone bland de
journalister som är verksamma hos de undersökta tidningarna. Bland
politiker och andra inflytelserika personer som förekommer i artiklarna är
retoriken tydlig och väl använd. Presidenten och hans närmsta ministrar
går i täten för nationsbygget och Det Nya Sydafrika. De citeras ofta i sina
uttalanden om Sydafrikas framtid – om det nya gemensamma Sydafrika.
Formuleringar där de refererar till befolkningen som ’vi’, och landet som
’vårt land’ är vanligt förekommande. Dessa formuleringar gäller dock när
det handlar om rena citat, vilket är viktigt att komma ihåg. I de meningar
formulerade av journalisten ser språket annorlunda ut och det är sällan ’vi’
-formuleringen används när man refererar till hela befolkningen.

Det finns tillfällen då ’vi’ används om folket, men i de fallen visar det sig
senare syfta till en viss del av befolkningen – det vill säga inte alls hela
folket. ”Vi och våra läsare” eller bara ’vi’, vilket senare ställs emot ’dem’
(ofta följt av ’fattiga’, ’disadvantaged’ eller ’rural’) visar hur den samlande
’vi’-formuleringen endast omfattar en del av befolkningen. Behöver
journalisten referera till hela befolkningen, exempelvis i internationella
sportsammanhang eller andra internationella relationer, används oftast
samlingsnamnet ’Sydafrika’. Det förväntas då underförstått omfatta alla
som bor i Sydafrika, svarta som vita. Dessa formuleringar motsägs dock
ofta på andra ställen i texten där journalisten ändå definierar folket enligt
olika grupperingar som inte inkluderar alla.

Språket används ständigt som en reproducerande kraft. En kraft som
omedvetet verkar för ett förstärkande av redan existerande fördomar. I
sydafrikansk nyhetspress är detta ett säkert faktum. Man väljer att göra
omskrivningar och använda sig av det vi kallar kodad rasism. I strävan
efter politisk korrekthet undviker man att använda begreppen svart och
vit. Men ändock vill man få fram vilken hudfärg människor har. Och man
skapar ekvivalenskedjor som får läsaren att förstå – även om begreppen
svart och vit strukits. För att beskriva en svart person använder man
exempelvis ord som poor, disadvantaged eller ordinary South African.

Det är människor som innehar högstatuspositioner som får komma till tals
i den sydafrikanska nyhetspressen. Trots att många artiklar handlar om de
fattiga, svarta människorna så intervjuar man sällan dem om situationen. I
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stället är det offentliga personer som får komma till tals, vilket de gör
utifrån sin egen diskurs. I många situationer är det på så sätt fortfarande
den vita minoriteten viljor och behov som har hegemoni i den
sydafrikanska nyhetsjournalistiken.

Problematiken i Sydafrika är lätt att se på ytan, men svår att konkretisera
och riktigt få grepp om. Speciellt när man som vi är vana vid en helt annan
samhällsordning, andra värderingar och perspektiv på saker och ting. Med
hjälp av diskursanalys har vi dock gjort detta försök att illustrera hur
sydafrikanska tidningar representerar sitt land och sina invånare. Genom
detta kan vi se problemen som uppstår när man dagligen fortsätter
representera människor enligt gamla mönster, samtidigt som man
regelbundet flaggar för nationen och Det Nya Sydafrika. Men analyser
som denna hade kunnat utföras på många sätt. Vi kunde ha studerat
nationalismen och befästelsen av nationen ur ett flertal andra vinklar är vi
medvetna om. Det skulle ha varit möjligt att titta på nyhetsämnen och på
ett mer konkret sätt belyst fördelningen av nyheter. Vad man skriver om,
och vad man inte skriver om. Det skulle även varit möjligt att använda sig
av andra medier än dagspress. Radio och tv är två väl utvecklade medier i
Sydafrika och en intressant vinkel skulle exempelvis vara att jämföra två
mediegenrer. Vi bestämde dock tidigt att det var tidningsmediet vi ville
titta närmre på, dels på grund av att vi inte var säkra på vilka medier vi
skulle ha tillgång till på plats och dels eftersom tidningar är relativt billigt
och enkelt att komma åt för lokalbefolkningen. Gamla tidningsnummer är
även lättare att hitta i offentliga arkiv, vilket alltid underlättar research och
materialinsamling till en textstudie.

En annan vinkel hade varit att studera någon av alla de kampanjer för
nationen som förs i landet. ”Proudly South African” som nämndes i
inledningen är en av de största. Reklamannonsering som fält skulle i sig
utgöra ett intressant studieunderlag. Vi lämnar dock dessa studieförslag
öppna för vidare forskning av den som känner sig manad.
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8. En värld av nationer – framtid eller historia?
Om Sydafrika har förändrats vore dumt att ifrågasätta. Det har definitivt
förändrats. Mycket har blivit bättre i "Regnbågens nation". Sydafrika är
numer ett land - som i ett land där alla enligt de uttalade målen får vara
delaktiga. Men det är ett land som har långt kvar. Och hur länge man än
fortsätter bygga en gemensam identitet som 'sydafrikaner', och hur väl
man än lyckas - vad är syftet och varför är det så viktigt?

Nationalism är en barnsjukdom. Den är mänsklighetens mässling.126

Albert Einstein hade starka åsikter om nationalismen att döma av citatet
ovan. Vad han skulle tycka om det nationsbygge, och de försök att skapa
en stark nationalism som just nu pågår i Sydafrika kan vi bara spekulera i,
men sannolikt skulle han ifrågasätta syftet och medlen. Vi lämnar dock
Albert Einstein med sitt citat. Man behöver inte vara ett geni för att
konstatera att Sydafrika kämpar frenetiskt för att få landet att bli ett.
Kämpar för att få människor att känna gemenskap. Men trots alla försök är
landet fortfarande en nation med en mängd uppenbara problem. Den
nationella identiteten stämmer sällan överens med den kulturella.
Sydafrika är ett tydligt exempel på detta. I Sydafrika finns elva officiella
språk. Människor från massor med kulturer samlas under samma flagga.
Men om de knappt ens kan kommunicera med varandra, hur ska dessa
människor då kunna dela en nationell identitet, en känsla av ursprung
eller en känsla av gemenskap?

Innan apartheids fall fanns det ett gemensamt mål för människorna. De
svarta kämpade för att förtrycket skulle försvinna, och generaliserande kan
sägas att de vita kämpade för att upprätthålla regimen. Nu behöver
sydafrikanerna ett nytt mål att kämpa för gemensamt. Men frågan är hur
viktigt det egentligen är att bygga upp en gemensam känsla för landet.
Räcker det inte med att leva på en plats där alla kämpar för att ha det bra?
Måste det nödvändigtvis göras utifrån tanken att den nationella identiteten
och tillhörigheten är det mest väsentliga? Måste man skapa en föreställd
gemenskap när det är just det den blir – föreställd?

Människor har ett behov av en identitet. Kanske i brist på annat, är en
nationell identitet är en enkel lösning för att få någonting att identifiera sig
med. Man tillhör ett land. Men tillhörandet till en nation skapar ständiga
konflikter. Rasistiska krafter växer sig starka på många håll, och dessa
skapas ur tron att andra människor skulle vara annorlunda för att de
tillhör en annan nation. Att människorna på ena sidan gränsen är på ett
visst sätt, medan de på andra sidan är på ett helt annat. Det kan vara
grannländer som tidigare till och med varit ett land, men som på grund av
en linje på en karta plötsligt räknas som olika. Ta till exempel Norge och

                                                
126 Citat av Albert Einstein, J.B. Holmgård (1994) All Världens Citat, s 247.
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Sverige som fram till 1905 var ett rike. De som tidigare räknats som
landsmän beskrivs idag som å ena sida "glada norrmän" och å andra sidan
"inbundna svenskar".

Genom att man säger sig vara någonting, svensk, sydafrikan, amerikan,
indier, exkluderar man samtidigt en mängd saker som man inte är.  Denna
identifiering och definiering av vem man är, och vilka andra är, är av
någon anledning viktig för människor. Det finns en fascination för det
främmande. En fascination som ibland kan vara en positiv kraft, men som
alltför ofta endast skapar stereotyper och fördomar och resulterar i rädsla
och misstänksamhet. Hur många gånger har man inte hört att skottar är
snåla, eller att amerikaner är dryga, att iranier är kvinnoförtryckare och att
svenskar torra och inbundna (men samtidigt sexuellt frigjorda).

Språket har stor makt när det gäller problematiken kring identitet. Det är
språket som får oss att förstå och förmedla vidare till andra. Man hör ofta
människor tala om att man "tillhör" ett land. Utan reflektion kanske inte
detta uttryck verkar konstigt alls. Men när man funderar på vad det egent-
ligen betyder – att tillhöra ett land, så kan man ifrågasätta vad det egentli-
gen innebär. Vilket land är det man tillhör? Det landet där man råkade
födas? Det landet man flyttade till under uppväxttiden, det land man dör i,
eller helt enkelt det land man tycker bäst om? Vi anser att det är just
sådana uttryck som skapar många motsättningar. Den dagliga flaggningen
av vi-och-demrelationerna gör det svårt att inte kategorisera och generali-
sera människor, men vad är egentligen syftet med det? Och hur mycket
sanning ligger det egentligen i dessa generaliserade stereotyper? Om man
ständigt definierar främmande människor som tillhörande något annat, en
annan nation, kultur, etnicitet och så vidare – hur ska dessa personer då
någonsin kunna anpassa sig, ta till sig och till sist tillhöra något nytt?

Genom att reproducera och konstant påminna om olikheter mellan
människor förhindrar man samtidigt folk att förändras. Man förser också
människor med en bild av hur andra ska vara, beroende på hur de ser ut,
var de kommer ifrån, hur de pratar och så vidare. Språket är inte endast
det som gör att vi kan kommunicera. Det är även språket som aktivt
skapar motsättningar. Vi anser att det är viktigt att ständigt analysera
språkets makt. I detta fall språkets makt att omedvetet segregera
människor. Och få dem att tro att nationstillhörighet och etnisk tillhörighet
skulle vara fasta, oföränderliga och till och med givna.

Nationalism och identitet väcker helt klart många frågor, och tyvärr finns
alltför få enkla svar på alla de problem som uppstår i dess kölvatten.
Kanske hade Einstein inte helt fel när han definierade nationalismen som
mänsklighetens mässling. För behövs verkligen nationssystemet i den form
det är idag? Vi anser att nationen fungerar som ekonomiskt och politiskt
system, men att den som identitetsskapare överlevt sig själv och förlorat
sin betydelse. Eftersom migrationen i världen ökar, och det internationella
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samarbetet över gränserna växer, blir den nationella identiteten inte längre
representativ. Borde inte identitet bestämmas av intresse och en
individuell känsla - och inte av institutionella system definierade av andra.
För vem tjänar egentligen på nationalism?
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