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Inledning 
Under sensommaren och hösten 2005 drabbades Atlanten och dess närliggande öar och fastland 
av ett antal tropiska orkaner. Den kanske mest omtalade är Katrina som orsakade stor förödelse 
och tog minst 1 325 liv, drygt 2 000 personer saknades fortfarande i slutet av april 2006.1 Många 
människor förlorade sina hem. Katrina nådde den Amerikanska kusten den 29 augusti 2005, och 
gick därefter igenom delstaterna Florida och Louisiana. Störst förödelse orsakades i den 
amerikanska staden New Orleans i Louisiana.2  
 Orkanen Katrina bildades den 23 augusti 2005 i Atlanten i Västindien utanför Cubas kust 
varpå den rörde sig upp mot Florida. Två dagar senare nådde orkanen kusten och tog sju liv då 
den svepte genom delstaten.3 Därefter rörde sig Katrina mot New Orelans och den 29 augusti 
nådde den staden med en styrka på 70 meter i sekunden.4  
 Myndigheterna beordrade en evakuering från New Orleans för stadens 1,3 miljoner 
invånare. Omkring en miljon av dem kunde fly från orkanen, men de människor som inte hade 
den ekonomiska möjligheten att fly eller inte ville lämna sina hus och ägodelar stannade av dessa 
anledningar kvar.5 Det beräknades vara 110 000 människor som inte flydde från orkanen. 6 Mer 
än två tredjedelar av New Orleans invånare är svarta och närmare trettio procent av befolkningen 
är fattig i den bemärkelse som den officiella definitionen lyder.7  
 Myndigheterna upprättade tio olika skyddsplatser för de människor som inte flytt orkanen, 
bland annat New Orleans inomhusarena Superdome. Över 10 000 människor, främst fattiga, 
sökte sig till arenan när Katrina for fram över staden.8 Men för dessa personer blev inte den 
hårdaste prövningen att överleva själva orkanen. I Superdome rådde usla sanitära förhållanden 
och det försiggick våldtäkter, plundringar, misshandel och mördande. Utanför arenan var gatorna 
täckta med vatten och butiker och hus plundrades i jakt på mat och vapen. 9 Det tog fem dygn att 
evakuera alla de som sökt skydd i Superdome till en trygg plats i en annan delstat.10 Efter ungefär 
en vecka hade staden tömts på sina levande invånare och uppbyggnadsarbetet kunde påbörjas.11 
Amerikansk massmedia har fått kritik för framställningen av svarta respektive vita människor, då 

                                                 
1 ”Livet efter Katrina” Publicerad: 2006-04-30, Dagens Nyheter  
2 Dagens Nyheter: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=514453&previousRenderType=2 
(Norrköping, 2006-01-26) 
3 Aftonbladet:  http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,690919,00.html (Norrköping, 2006-03-30) 
4 Aftonbladet: http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,691253,00.html (Norrköping, 2006-03-30) 
5 Ibid. 
6 Aftonbladet: http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,691174,00.html (Norrköping 2006-03-30) 
7 ”Rasfrågan pressar Bush – De flesta som drabbats av orkanen är svarta och fattiga” 
Publicerad: 2005-09-04 Dagens Nyheter 
8 Aftonbladet: http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,691253,00.html (Norrköping, 2006-03-30)
9 Aftonbladet: http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,692447,00.html (Norrköping, 2006-03-30) 
10 Aftonbladet: http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,693789,00.html (Norrköping, 2006-03-30) 
11 Aftonbladet:  http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,694111,00.html (Norrköping, 2006-03-30) 

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=514453&previousRenderType=2
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,690919,00.html
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,691253,00.html
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,691174,00.html
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,691253,00.html
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,692447,00.html
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,693789,00.html
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,694111,00.html
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de senare exempelvis uttrycktes ”leta mat” medan svarta människor ”plundrade”.12 Vi är 
intresserade av hur händelsen, med tyngdpunkt på just etnicitet och nationalitet, skildras i svensk 
media. Det är främst massmedias bevakning av händelserna i New Orleans som vi kommer att 
studera. 

Syfte 
Syftet med denna uppsats är att försöka få en bild av hur svensk massmedia framställer specifika 
etniska grupper av människor under orkankatastrofen orsakad av Katrina. Vi har undersökt var 
och hur media riktar sin fokusering, men främst hur etnicitet och nationalitet behandlas. Den 
svenska etniciteten förbises inte i sammanhanget, då vi genom att se på framställningen av olika 
etniska tillhörigheter får chans att jämföra detta med hur media konstruerar svensk nationalitet. 
Möjligen är det först vid konstruerandet av andra grupper den egna identiteten blir synlig och 
ofta även, men inte nödvändigtvis, normerande. I kontrast till den egna svenska nationaliteten 
kan då andra grupper uppfattas som annorlunda. Nyhetsjournalistiken kan också ha en tendens 
att bygga vidare på stereotyper av människor och symboler kring dessa utifrån exempelvis yttre 
karakteristika, och vi har funnit det intressant att se vilken bild media lyfter fram av de människor 
som råkade ut för orkankatastrofen i New Orleans och hur det gestaltas etniska tillhörigheter och 
nationalitet.  
 Med undersökningen vill vi också se om de tendenser att demonisera de svarta 
människorna som funnits i amerikansk press även finns i svensk press. Hur skildrar man samma 
händelse som i amerikansk press lett till en stor kontrovers?  

Frågeställningar 
Vi har formulerat frågeställningar utifrån vårt övergripande syfte ovan: 
 

• Hur skriver man om och behandlar nationalitet och etnicitet under katastrofen i New 
Orleans i svensk massmedia? 
• Hur uttrycks och beskrivs nationell identitet i svensk nyhetsjournalistik när det 
rapporteras om en katastrof i USA? 
• Vilka världsbilder förmedlas i svensk press? 
• Görs det i svensk media skillnad på hudfärg som i amerikansk eller tas hudfärger inte alls 
fast på? 

Avgränsningar 
Vi avgränsar oss till användandet av välkända svenska morgon- och kvällstidningar. Amerikanska 
tidningar kommer ej att inkluderas i studien. En avgränsning görs även till händelserna i New 
Orleans, vilket innebär att andra städer drabbade av orkanen inte tas upp. Anledningen till denna 

                                                 
12 Tv 4:  http://tv4.se/nyheter/408190.html (Norrköping, 2006-02-12) 

http://tv4.se/nyheter/408190.html
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avgränsning är att händelserna och omständigheterna i staden varit av mycket allvarlig karaktär 
och även getts mest utrymme i media. Det kan ses som mycket aktuellt och intressant att placera 
sättet att rapportera om händelserna i staden i ett vidare sammanhang. 
 Artiklarna vi valt att analysera är alla utgivna under en period på två veckor- den 29 augusti 
till den 12 september år 2005. Vi inledde sökandet efter material med att bestämma oss för en 
tidsbegränsning, detta eftersom vi ville se hur etnicitet och nationalitet framställdes under en viss 
specifik period och inte ämnade jämföra framställningar genom tid eller se på deras utveckling. Vi 
fann två veckor som rimligt då empirin riskerade att bli för stor med en länge period och en 
kortare period skulle möjligen enbart leda till liknade artiklar. En stor variation av fokuseringar i 
nyhetsrapporteringen om katastrofen fanns då redan, men där alla artiklar ändå behandlar de 
omedelbara konsekvenserna av orkanens framfart. Då det var den 29 augusti Katrina drog in 
över New Orleans, lät vi den förutbestämda perioden på två veckor inledas med detta datum. 
Detta är givetvis inte ett självklart val, men vi fann det intressant att behandla de omedelbara 
mediereaktionerna efter katastrofen. Avgränsningen gjordes också för att det empiriska materialet 
inte skulle bli för omfattande och därmed ohanterligt. 

Disposition 
Hittills har vi kort beskrivit området som studerats, och klargjort för syfte och frågeställningar.  
Nedan görs etiska reflektioner där en möjlighet ges att fundera bland annat över det faktum att 
rasism, exempelvis den som förekommit i amerikansk media när offren för katastrofen beskrivits 
i olika ordalag beroende på hudfärg, är ett komplicerat ämne. Hur har vi förhållit oss till 
formuleringar om och kring rasism och även etnicitet, och vilka svårigheter har upplevts under 
studiens lopp? Tankar rörande artikelförfattarens roll i analysen reds också ut. Efter detta 
förklaras kort metoden som analysen bygger på. Det är diskursanalys, med inriktningen kritisk 
diskursanalys som influerat studien. Hur passar kritisk diskursanalys vår studie och varför tilltalade 
metoden oss? Dessa frågor besvaras i metodavsnittet. Efter att artiklarna kort beskrivits följer en 
teoretisk referensram där synsätt rörande bland andra rasism, etnicitet och eurocentrism tas upp. 
Förhållandet mellan etnicitet och nyhetsjournalistik behandlas även då nyhetsjournalistiken skiljer 
sig något från annan journalistik genom att oftast inte vara ifrågasättande utan snarare bygga 
vidare på välkända stereotyper och symboler.13 I kombination med etnicitet kan detta få specifika 
konsekvenser vars former förklaras i teoriavsnittet. Tyngdpunkten för arbetet är analysen, där vi 
redogör för de diskurser som uppmärksammats. Hur talar man om etnicitet, ”ras” eller hudfärg, 
och vad säger artikelbilderna om förhållandet till etnicitet och nationalitet? Diskursen om svarta 
och vita har visat sig vara den mest framträdande. Analysen har varit mycket intressant att utföra 
och försök görs till applicering av olika teorier samtidigt som texten varvas med citat från 
artiklarna. Avslutningsvis förs en diskussion där vi tar tillfället i akt att både teoretisera och 
spekulera kring analys och resultat. 

                                                 
13 Brune, Ylva, Stereotyper i förvandling (Utrikesdepartementet, 2000) s. 7 
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Etiska reflektioner 
När reflektionerna över våra egna uppfattningar om etnicitet diskuteras kan dessa ha etniska 
dimensioner. En viss försiktighet har visat sig inför formuleringar angående etnicitet. Exempelvis 
tenderar vi att kunna tala om vita människor som bara ”vita”, medan vi gärna vill tala om ”svarta 
människor”, och inte bara ”svarta”. Detta förmodligen för att inte tolkas som fördomsfulla eller 
nedvärdera svartas värde som människor, och därmed misstros vara rasistiska. 
 Något som också kan vara ett etiskt dilemma är att författarna till de valda artiklarna kan 
uppfattas som utpekade då deras specifika fokusering, ordval och sammanhang analyseras. Detta 
är absolut inte är tanken. Vi ämnar inte peka ut någon utan ser artiklarna som skapade ur ett 
eurocentriskt synsätt, inte av författaren som enskild person. Det är inte heller meningen att peka 
ut de människorna som nämns i artiklarna. 
 Ännu ett etiskt dilemma är studiens eventuella tendenser att bli eurocentrisk. Då vi lever i 
Sverige, ett västerländskt samhälle, får vi oundvikligen ett eurocentriskt synsätt då vi i viss mån 
omedvetet sätter den egna kulturen i centrum. Detta tas också upp senare i studien. 

Metod 
Metoden vi valt att använda oss av är diskursanalys. Den lämpar sig bland annat för 
undersökningar av kommunikationsprocesser i olika sociala sammanhang- exempelvis svenska 
nyhetsartiklar om katastrofen i New Orleans, och ger oss möjligheten att uttrycka processernas 
förhållande till vidare utvecklingstrender inom samhälle och kultur. Utgångspunkten är att 
artiklarna varken speglar våra identiteter, sociala relationer eller vår omvärld på ett neutralt sätt.14

 Diskursanalysen inriktar sig på att studera språket som strukturerat i olika mönster, och 
analysen av de olika mönstren är just diskursanalysen. Metod och teori är starkt 
sammankopplade. Det råder delade meningar om vad som innefattas i begreppet diskurs och 
diskursanalys. Vi har valt att utgå från forskarna Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips 
resonemang. De skriver i sin bok Diskursanalys att det finns tre angreppssätt att förhålla sig till 
denna metod – diskusteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi. Dessa angreppssätt 
grundar sig i socialkonstruktivism, som är en benämning på ett perspektiv på kultur och samhälle. 
Enligt Vivien Burr, som Jørgensen och Phililips refererar till, innefattar socialkonstruktivismen 
fyra olika nyckelpremisser. Dessa fyra nyckelpremisserna är grundläggande generella filosofiska 
antaganden i diskursanalysen. Den första premissen handlar om vår inställning till självklar 
kunskap. Denna kunskap om omvärlden betraktas inte som objektiv utan avspeglar vårt sätt att 
kategorisera världen, men inte den verklighet som egentligen finns. Den andra premissen handlar 
om vårt synsätt och kunskap om världen som ständigt kulturellt och historiskt präglat. Den tredje 
premissen innefattar vårt sätt att uppfatta sambandet mellan kunskap och social processer. Det är 
genom social interaktion som kunskap fås, då människan bland annat kämpar om vad som är 
sant och falskt. Den fjärde och sista premissen behandlar sambandet mellan kunskap och social 
                                                 
14 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys (Studentlitteratur, 2000) s.7-8 
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handling. Vår kunskap om världen leder till att vissa former av handlingar blir naturliga medan 
andra blir otänkbara. Olika världsbilder leder således till olika sociala handlingar och den sociala 
konstruktionen av kunskap får därmed också sociala konsekvenser.15 Det sätt på vilket de 
svenska artiklarna om katastrofen konstruerar och förmedlar världsbilder kan få konsekvenser för 
sociala attityder i det svenska samhället. 

Kritisk diskusanalys 
Den kritiska diskursanalysen har sina rötter i Norman Faircloughs teorier som går ut på att 
diskurser bidrar till att skapa den sociala världen. Betoningen ligger på förändring där det alltid 
byggs vidare på betydelser som redan är etablerade.16  
 Fairclough har en tredimensionell modell av metoden som en analytisk ram. Alla dessa 
dimensioner ska dras in i en konkret diskursanalys av en kommunikativ händelse. Den första 
dimensionen är texten, där det ska ses till textens egenskaper. Fokus ligger på de formella dragen 
hos texten såsom grammatik och vokabulär. Den andra dimensionen är en diskursiv praktik, 
alltså hur man kan se på de produktions- och konsumtionsprocesser som är sammanfogade med 
texten. När den diskursiva praktiken analyseras fokuserar man på hur textförfattaren skapar en 
text genom att bygga på redan existerande diskurser och genrer. Den sista dimensionen är en 
social praktik som den kommunikativa händelsen är en del av. Den kritiska diskursanalysens 
viktigaste mål är att kartlägga förhållandena och förbindelserna mellan språkbruk och social 
praktik.17  
 Just kritisk diskursanalys har för oss inneburit möjligheten att undersöka relationerna 
mellan diskursiv praktik och utvecklingen av sociala och kulturella företeelser. Rasistiska diskurser 
har kunnat sättas in i sin historiska och samhälleliga kontext. Teorier och metoder finns 
tillgängliga i den kritiska diskursanalysen för att kunna problematisera och undersöka dessa 
relationer mellan diskurs och utveckling. Bilder tas också hänsyn till, vilket varit betydelsefullt för 
vår studie eftersom flera av artiklarna innefattar bilder från katastrofområdet. Metoden anser att 
en diskurs inte bara inbegriper tal- och skriftspråk, utan att hänsyn även ska tas till visuell 
semiotik och relationen mellan text och bild.18  
 Den kritiska diskursanalysen hävdar att ojämlika maktförhållanden mellan exempelvis 
etniska minoriteter och majoriteter samt sociala grupper till viss del produceras och omskapas av 
diskursiva praktiker. Samtidigt som diskursen speglar sociala strukturer formar och omformar 
den dem. 19 Detta är applicerbart på denna studie då vi velat synliggöra och uppenbara hur 
nyhetsmedia strukturerar etnicitet och vad det innebär att vara exempelvis svensk under 
katastrofen. Vi har i metoden givits möjlighet att sätta in olika figurer i en social och samhällelig 

                                                 
15 Ibid. 7-11 
16 Ibid. s.13 
17 Ibid. s. 74ff 
18 Ibid. s. 66-70 
19 Ibid. 
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kontext och reflektera över vilka konsekvenserna blir utefter sättet nyhetsmedia talar om etnicitet 
under katastrofen i New Orleans. Vi uppfattar även det kritiska förhållningssätt metoden visar, 
genom ambitionen att avslöja diskursers upprätthållande av maktförhållanden, som tilltalande. 
Angreppssättet placerar sig på de kuvade samhällsgruppernas sida och resultaten ska kunna 
användas i kampen för social förändring vilket även det känns tilltalande när etnicitet behandlas. I 
studien har analysen utförts med inspiration av Fairclough då hans metod enligt Winther 
Jørgensen och Phillips möjligen är det mest utvecklade sättet att utföra denna typ av 
diskursanalys.20 Det bör påpekas att vi inte ämnat följa Faircloughs angreppssätt till punkt och 
pricka, utan gått utefter vår egen tolkning av honom och låtit oss motiveras av hans 
tredimensionella modell. Vi har heller inte, även då vi inte förbisett någon av Faircloughs verktyg, 
uteslutande använt oss av hans benämningar och språkliga termer på begrepp och angreppssätt. 
Vissa termer har vi dock tagit fast vid. Ett mycket användbart begrepp i vårt fall då vi analyserar 
nyhetsartiklar är exempelvis intertextualitet som beskrivs längre fram. Modalitet är också ett 
användbart begrepps som inbegriper talarens grad av instämmande i en sats, och även det 
presenteras senare. 21

Empiri  
Det material som har analyserats är femton tidningsartiklar från fyra olika kända svenska morgon- 
och kvällstidningar. Anledningen till användandet av både morgon- och kvällstidningar är 
önskvärdheten av en bred empiri. De artiklar vi har valt att analysera kommer samtliga från 
Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter (DN) och Svenska Dagbladet (SvD). 
 Dessa femton artiklar är samtliga direkt kopplade till katastrofen i New Orleans. Två av 
artiklarna behandlar till stor del olika konsekvenser som USA har fått av Katrina genom 
exempelvis spekulationer kring försämrad ekonomi och inverkan på landets självbild. Tre av dem 
berör våldet som Katrina har medfört i form av plundring, våldtäkter, skottlossningar och så 
vidare. Två av artiklarna handlar om att islamistiska extremister glädjes åt katastrofen. Fem berör 
de svenskar som befann sig i katastrofområdet och tre av artiklarna behandlar ”ras”- och 
rasismfrågor som blossat upp efter orkanen och under räddningsarbetet. Givetvis går de flesta av 
dessa femton artiklar in i varandra och flertalet av dem behandlar liknande spörsmål.22

Urval 
De artiklar som analyserats hittades genom sökningar på databaserna Presstext och Mediearkivet, 
men också på de respektive tidningarnas sökmotorer. Specifika sökord såsom ”Katrina”, ”New 
Orleans” och ”orkan” fick avgöra träffarna. Efter detta gjordes ett urval av oss själva bland dessa 
träffar som ledde till de femton artiklarna. Detta urval gjordes genom att rubrikerna verkade vara 
intressanta för vår studie. Dock valdes några artiklar som inte passade in på studien för att på så 
                                                 
20 Ibid. s.93 
21 Ibid. s.77 & 87-88 
22 För samtliga artiklar se bilaga 1. 
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sätt undersöka om dessa kunde tillföra något till vår analys. En bred empiri var att föredra varför 
vi inte enbart tagit artiklar från samma tidning och inte heller artiklar som har behandlat samma 
eller liknande ämnen. Av de femton artiklar som analyserats används endast de som innehåller 
diskurser vi ansett vara betydande för studien. Alla har dock haft betydelse för vår helhetsbild av 
katastrofen i New Orleans, men ett urval har gjorts då vissa av de funna diskurserna är för långt 
ifrån frågeställningarna som rör nationalitet, etnicitet och klass. De som sorterats bort är 
exempelvis världsekonomidiskursen och hjältediskursen. 

Teori  
För att bättre kunna förstå vår studie har vi fått ta några övergripande teorier till hjälp. Dessa 
teorier och synsätt som nedan kommer att redogöras för är; socialkonstruktivism, rasism, 
etnicitet, nationell identitet, etnocentrism, eurocentrism och nyhetsjournalistik. Under analysens 
del kommer dessa teorier relateras till för att på så sätt få en djupare förståelse. Enligt Fairclough 
kan inte alla frågor som uppstår under studerandet av en text besvaras med kritisk diskursanalys 
utan andra teoretiska ramverk bör komplettera analysen.23  

Socialkonstruktivism 
Vi har valt att inta ett socialkonstruktivistiskt synsätt, vilket innebär att sociala företeelser och 
symboler anses vara skapade av socialt samspel, och befinnande i ett tillstånd av ständig 
revidering. Vidare skulle alla beskrivningar av den sociala verkligheten kunna vara konstruktioner, 
och således är exempelvis den här studien en tolkning av mediebevakningen efter Katrina. Fler 
perspektiv, synvinklar och förhållningssätt till nyhetsrapporteringen finns med största säkerhet, 
inte minst eftersom kunskap inom konstruktivismen uppfattas som obestämbart och icke 
slutgiltigt.24 Händelserna i New Orleans kan förstås på olika sätt och det konstruktivistiska 
synsättet både präglar och vidgar vårt sätt att se på hur etnicitet och nationalitet skapas i 
artiklarna.  
 Diskursanalysen, har som tidigare nämnts, en socialkonstruktivistisk utgångspunkt och en 
kritisk inställning till självklar kunskap. Den ant-essentialistiska synen innebär att människor inte 
anses bära på någon inneboende essens och att deras världsbilder och identiteter ständigt 
förändras och skulle ha kunnat vara annorlunda under andra sociala omständigheter. Sociala 
processer skapar och upprätthåller sättet att uppfatta världen och i en bestämd världsbild är vissa 
former av handlingar naturliga och andra helt otänkbara. Skilda världsbilder leder till olika 
handlingar som får konkreta sociala konsekvenser.25 Då vi i studien använder oss av 
socialkonstruktivism innebär detta, för att delge ett exempel, att vi anser svensk nationell identitet 
vara en konstruerad företeelse där de som anser sig vara svenska även uppfattar att de delar 
gemensamma specifika referensramar och en gemensam kultur. Det typiskt svenska får då sin 
                                                 
23 Winther Jørgensen & Phillips, s. 90 
24 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder (Liber 2002) s. 33 
25 Winther Jørgensen & Phillips, s. 11 
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betydelse i jämförelse med andra kulturers föreställda skillnad. Socialkonstruktivismen påverkar 
också vår syn på de segregerade förhållanden som finns mellan svarta och vita i USA. Då 
segregationen sätts in i sitt historiska och samhälleliga sammanhang kan vi uppmärksamma 
konstruerandet av vad som följer svart eller vit hudfärg, och undersöka hur detta påverkar 
människors sociala verklighet under orkankatastrofen i New Orleans. Vissa amerikanska politiker 
och kända personer har hävdat att hjälpinsatserna till staden varit senfärdiga på grund av att 
större delen av stadens invånare är svarta.26

Rasism 
Inom den teoretiska ramen har vi valt att inkludera ett antal perspektiv på rasism, eftersom tre av 
artiklarna talar om en uttalad rasism. Det talas också om ”raser” och svarta som fattiga till följd 
av ett rasistiskt samhälle. Detta skulle i sig utgöra grund för behovet av teorier om rasism, men 
frågeställningarna rörande etnicitet och nationalitet gör det extra angeläget då medias 
konstruering av dessa kan ha betydelse för allmänhetens bild av exempelvis andra etniska grupper 
än den egna. En uppslutning kring det nationella intresset, exempelvis rapportering om hur det 
gått för svenskar som befann sig i New Orleans under katastrofen, kan stärka den nationella 
självkänslan och identiteten men även medföra en känsla av misstänksamhet mot det främmande. 
Nyhetsmedierna kan på detta sätt oavsiktligt förstärka rasism och förmedla en mycket förenklad 
bild av etnicitet.27 Detta återkommer vi till senare. Här nedan går vi igenom ett antal olika sätt att 
se på rasism. Till att börja med vill vi föra in en vanlig definition på begreppet rasism. Därefter tar 
vi upp det första synsättet vilket bygger på tankar om människors olikheter som biologiskt 
förankrade och om detta synsätts konsekvenser för hur, och att, det idag talas om ”ras”. Det 
andra synsättet utgår ifrån tänkta kulturella och oöverkomliga skillnader mellan världens kulturer.  
 Begreppet rasism kan vara problematiskt att definiera. Kommissionen mot rasism och 
främlingsfientlighet definierar rasism på följande sätt i rapporten Mångfald mot enfald:  
 

En föreställning om den egna folkgruppens överlägsenhet och en uppfattning om 
att det finns biologiska skillnader mellan folkgrupper som gör det motiverat att dela 
in dessa i mer eller mindre värda. Vidare betyder det att en folkgrupp som betraktar 
sig som mervärdig ’ras’ anser sig ha rätt att förtrycka, utnyttja eller kontrollera de 
andra eller tvinga dem att leva åtskilda från andra folkgrupper.28  

 
Kommissionen beskriver rasism som en föreställning om den egna folkgruppens mervärdighet 
och överlägsenhet gentemot andra grupper, en föreställning som också ger befogenhet till 
förtryck och kontroll av andra. Men rasismen kan också ses som ett mer föränderligt fenomen än 
                                                 
26 Se ex.: ”Rasfrågan pressar Bush – De flesta som drabbats av orkanen är svarta och fattiga” Publicerad: 2005-09-04, 
Dagens Nyheter, ”De vita kunde fly – de svarta blev kvar” Publicerad: 2005-09-03, Aftonbladet eller ”Hårt slag mot 
USA:s självbild” Publicerad: 2005-09-04, SvD 
27 Löwander, Birgitta, Rasism i verkligheten och i nyheterna, i Mörk magi i vita medier, (red.) Brune, Ylva (Carlssons, 
1998) s. 90 
28 Kommissionen mot rasism och främlingsfientlighet, Mångfald mot enfald (Statens offentliga utredningar, 1989:13) 
s.13 
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denna definition som inte påpekar någon typ av förändringsbenägenhet. Berit och Anders S. 
Wigerfelt skriver i Rasismens yttringar att man snarare än att se rasism som ett enhetligt eller statiskt 
begrepp bör tala om olika rasismer där begreppet formas av tid, samhällsnivå och sammanhang. I 
olika historiska skeende representerar begreppet skilda skepnader.29 Detta har tagits fasta på då 
rasism diskuteras i studien. Väljer man att endast tala om rasism i biologiska och ideologiska 
termer riskerar definitionerna att bli för snäva och kanske oapplicerbara på analysen som gjorts 
av tidningsartiklarna. Hålls definitionen däremot öppen i relation till nutida samhällelig bakgrund 
såväl som historisk kan rasismen med ökad förståelse sättas in i en kontext där maktrelationer 
uppenbaras. De typer av rasism som kan ha relevans för studien kan inte heller förklaras enligt en 
och samma modell. Då det talas om exempelvis svensk nationalitet och svenskhet kan teorier om 
ett ”vi” och ”dom”- tänkande vara relevant, medan det vid tal om svarta och vita i USA även 
behövs teorier om historiskt ”rastänkande” samt detta synsätts koppling till rasism och dagens 
samhälle. 

Olikheter som biologiskt förutbestämda och nyrasism 
Ordet ”ras” skulle kunna ses som en term man bör nämna och förhålla sig till då den tillsammans 
med bland andra kultur och religion fortfarande kan tänkas påverka dagens olika sätt att se på 
individer och grupper. ”Ras” är följaktligen någonting som exempelvis, trots att tanken om 
”raskaraktärer” övergivits, kan påverka hur etnicitet framställs i artiklarna som berör 
orkankatastrofen i New Orleans. I USA kan förhållandet mellan svarta och vita kunna beskrivas 
som präglat av diskriminering där en social hierarki upprättas till fördel för vita. Flera av 
artiklarna som analyserats behandlar detta förhållande. Det talas då fortfarande om ”raser” där 
den ena av dessa är missgynnad till fördel för den andra. Nyhetsmedia kan vara med och 
naturalisera komplicerade begrepp som exempelvis ”ras”, och därför anser vi oss behöva kort 
beskriva hur detta tänkande kan ha inträtt. 
 Ordet ”ras” tros ha tagits i kontinuerligt bruk i samband med det kolonialiseringsprojekt 
Portugal och Spanien startade under 1400- och 1500-talet.30 En mer strukturerad teori om 
människors olikheter som biologiskt förutbestämda konstruerades dock några hundra år senare, 
då upplysningsforskare gjorde en ”rasindelning” baserad på utseende och hudfärg. I och med 
vetenskapliga resor under 1700-talet blev intresset för denna klassificering och rangordning av 
olika kulturer och folkslag stort. Carl von Linné skapade exempelvis ett system han benämnde 
Systema Naturae, där han delade in folk i olika undergrupper och tilldelade dem egenskaper 
sammanlänkat med hudfärg. Överst i denna hierarki placerade han Homo americanus, som skulle 
vara rödgul i hyn, rak och kolerisk. Andra tilldelade egenskaper var envishet, glatt sinne och en 
frisk kropp. Därefter placerade Linné Homo europaeus, som med sin vita hudfärg och muskulösa 
byggnad även var uppfinningsrik. Näst längst ned hamnade Homo asiaticus, med en gul hudfärg 

                                                 
29 Wigerfelt, Berit & Wigerfelt, Anders S., Rasismens yttringar (Studentlitteratur, 2001) s. 23 
30 Sverige mot rasism: http://www.sverigemotrasism.nu/templates/svNormal____2530.asp (Norrköping, 2006-04-
28) 

http://www.sverigemotrasism.nu/templates/svNormal____2530.asp
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och trögt, girigt sinne, och allra sist i Linné hierarki placerade sig Homo afer. Detta var den svarta 
hudfärgen och Linné föreställde sig de svarta som lata, flegmatiska och slappa i huden.31 Vita 
européer framställdes i flera forskares undersökningar som uppfinningsrika och lagstyrda, medan 
svarta afrikaner däremot var lata och nyckfulla.32 Biologisk variation kopplades ihop med 
kulturella skillnader, och det ena förbands med det andra. På så sätt kunde stor näsa helt plötsligt 
betyda mindre plats för intellekt. Världens kulturer graderades på en skala från barbari till 
civilisation och det ansågs att medfödda egenskaper avgjorde var på skalan kulturen befann sig.33  
 I början av 1600-talet startade engelska kolonier i Nordamerika import av svarta slavar från 
Afrika. Tvåhundra år senare blev slaverifrågan den utlösande faktorn till det amerikanska 
inbördeskriget (1861-1865) där man i den norra delen ville avskaffa slaveriet medan man i den 
södra delen av USA ville behålla det. Kriget resulterade i att slaveriet upphörde.34 Men genom 
sanktionerade segregationslagar fortsatte svarta diskrimineras, och trots att dessa lagar idag är 
avskaffade är det amerikanska samhället ekonomiskt och socialt ofördelaktigt för den svarta delen 
av befolkningen.35 New Orleans ligger i den södra delen av landet som historiskt sett haft en 
mycket aktiv del i slaveriet. Över två tredjedelar av befolkningen i staden är svart, och många har 
låglönejobb eller är arbetslösa. Svarta kongressledamöter anser att räddningsinsatsen varit 
britsfällig och långsam på grund att kvarvarande rasism, vilket de anser är en skam för hela 
USA.36

 Begreppet ”ras” kan uppfattas som känsligt och sättet det definieras på, liksom för många 
andra känsliga begrepp, kan som ovan nämnts ha betydelse för individers och gruppers syn på 
världen. Definitionen kan också påverka sättet samhället väljer att försöka ändra på eller befästa 
de förhållanden som redan råder. Trots att forskare numera inser att hudfärg inte har någon 
relevans för kategorisering av människor spelar begreppet i någon mån ändå en samhällelig 
betydelse idag. Tillsammans med andra företeelser såsom religion används det, trots att det inte 
existerar några ”raser”, för att på ett hierarkiskt sätt dela in folk i grupper och därmed skapa en 
social nedvärdering av vissa människor.37 Att de gamla raslärorna försvinner betyder alltså inte att 
rasismen gör detsamma, någonting som är synbart exempelvis i den amerikanska mediedebatten 
om svarta och vita efter katastrofen. De principer som formats i raslärans namn lever vidare och 
tar sig andra uttryck. ”Ras” blir en social verklighet som genomsyrar samhället och påverkar hur 

                                                 
31 Broberg, Gunnar, Homo Sapiens L. (Almquist & Wiksell, 1975) s. 222  
32 Bauman, Zygmunt, Auschwitz och det moderna samhället (Daidalos 1994) s. 107 
33  Skovdahl, Bernt, Skeletten i garderoben. (Mångkulturellt centrum, 1996) s. 98 
34 National encyklopedin: 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=309493&i_sect_id=30949200&i_word=slaveri&i_history=1 
(Norrköping, 2006-05-01) 
35 McGary, Howard, Race & Social Justice (Blackwell Publishers, 1999) s. 19 & 43 
36 ”Rasfrågan pressar Bush – De flesta som drabbats av orkanen är svarta och fattiga” Publicerad: 2005-09-04, 
Dagens Nyheter 
37 Wigerfelt & Wigerfelt, s. 23-24 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=309493&i_sect_id=30949200&i_word=slaveri&i_history=1
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svarta, som tvingas till en lägre plats i hierarkin, framställs i nyhetsrapporteringen i samband med 
Katrina. 
 Enligt Jonsson är numera de enda som använder begreppet i sin historiska mening 
extremister.38 Det är i sin ursprungliga bemärkelse knappast användbart i den offentliga 
europeiska diskussionen.39 Dock bör det uppmärksammas att engelskans ”race” inte på samma 
sätt som det svenska ”ras” enbart förknippas med biologi, utan har en vidare etnisk bemärkelse.40 
Men försiktighet bör ändå iakttas, exempelvis skriver Robert Ferguson i Representing ”Race” att 
man måste motstå alla lockelser att normalisera termen ”race” och själv har han valt att använda 
citationstecken runt ordet.41 Vissa forskare har varnat om användandet av termen som en 
analytisk kategori, eftersom den riskerar att reproducera samma mönster som den kritiserar.42 Då 
vi vill visa stor aktsamhet inför begreppet väljes det att följa Fergusons exempel för att inte 
oavsiktligt implicera att ”raser” existerar. Med citationstecknen markerar vi betraktelsesättet att 
uppdelning av människor på detta sätt är socialt konstruerat och ej har någon reell relevans. 
Svarta och vita diskuteras enligt detta förhållningssätt i studien som socialt konstruerade grupper, 
och om svensk nyhetsmedia gör detsamma eller tvärtom kanske naturaliserar ”ras” ägnas stor 
uppmärksamhet.  
 Stefan Jonsson skriver i De andra att det var behovet av exploatering och förintelse av 
grupper som ledde till att rastänkandet blev till rasism i det första skedet, men att det numera är 
de ”orubbliga kulturella skillnaderna” som ofta sätts i centrum.43 Étienne Balibar och Immanuel 
Wallerstein talar i Ras, nation, klass om nyrasism – en ny typ av rasism som inte går att reducera till 
tidigare modeller då det inte längre talas om ”raser” i dess ursprungliga bemärkelse i biologisk 
mening utan istället oförenligheten mellan olika livssätt och traditioner. Rasbiologi har 
omvandlats till teorier om etniska relationer, som sedan naturaliserar det rasistiska beteendet.44 Vi 
har uppfattat det som att författarna menar att det finns två sätt att se på varför den nya rasismen 
uppstått; antingen som kulmen på en äldre intellektuell tradition eller som en ideologi särskilt 
lämpad för den kapitalistiska världsekonomin. Synsätten är inte heller oförenliga.  

Etnicitet 
Amerikansk media har, som tidigare nämnts, fått kritik för framställningar i form av ”vita letar 
mat medan svarta plundrar”. Att svarta har ett annat påbrå än de vita och därav en etnicitet som 
svart, kan ha medverkat till att denna problematik har uppstått. Kulturella skillnader är de 

                                                 
38 Jonsson, Stefan, Världen i vitögat (Norstedt, 2005 ) s. 221 
39 Sverige mot rasism: http://www.sverigemotrasism.nu/templates/svNormal____2530.asp (Norrköping, 2006-04-
28) 
40 Wigerfelt & Wigerfelt, s. 24 
41 Ferguson, Robert, Representing ”Race” (Arnold, 1998) s. 1 
42 Sverige mot rasism: http://www.sverigemotrasism.nu/templates/svNormal____2530.asp (Norrköping, 2006-04-
28) 
43 Jonsson, Stefan, De andra (Norstedt, 1995) s. 250-251 
44 Balibar, Étienne & Wallerstein, Immanuel, Ras, nation, klass (Daidalos, 2002) s 33- 62 

http://www.sverigemotrasism.nu/templates/svNormal____2530.asp
http://www.sverigemotrasism.nu/templates/svNormal____2530.asp
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skillnader som lägger grunden till etnicitet. För en etnisk skillnad mellan olika grupper ska uppstå 
måste dessa ha någon typ av relation till varandra, och därigenom besitta olika föreställningar om 
den andra gruppen för att kunna placera denne som en etnicitet. Gruppen som blir etniskt 
placerad måste vara kulturellt annorlunda gentemot den första, som utgör normen, för att 
överhuvudtaget kunna betraktas som tillhörande en etnisk grupp.45  
 

Termen ”etnicitet” har en mångfasetterad innebörd, men grundläggande är att den 
kan ses som en uppdelning av ”vi” och ”dem”, baserad på upplevda skillnader 
ifråga om kultur – ofta och också härkomst.46

 

Att etnicitet är ett komplext begrepp har vi tagit fasta på i studien. Precis som i citatet menar vi 
att den grundläggande synen består i uppdelningen mellan ”vi” och ”dem”, detta ofta med 
kulturella skillnader som grund men också med hänsyn till härkomst. I vår studie är det både 
kulturella skillnader och härkomst som grundlägger producerade skillnader mellan människorna i 
New Orleans. Aleksandra Ålund, professor vid Linköpings Universitet, menar att etnicitet som 
begrepp fram till idag har behållit samma betydelse som förr när begreppet blev känt under 
antiken. Betydelsen gäller att det är människor som är kulturellt främmande, grupper med 
minoritetsstatus, människor utav lägre klass eller migranter som är etniska.47 Etnicitet uppstår i 
sociala sammanhang där kulturella skillnader ”har en betydelse” . Etniska relationer är både 
förändrliga och påverkbara, alltså kan en människa inta olika identiteter beroende på situation.48 I 
studien är det de vita människorna som utgör nomen för vad som betraktas som ”normalt” i 
New Orleans, tilltrots att majoriteten som tidigare sagts är svarta. De svarta räknas som en etnisk 
grupp genom att de är kulturellt annorlunda än den vita normen. I denna studie ligger bland 
annat fokuseringen på hur uppdelningen mellan ”vi” och ”dem” skildras och i det här fallet hur 
svarta och vita skildras i svensk massmedia.  

Etnicitet i nyhetsjournalistik 
I offentliga sammanhang har en simplifierad och statisk syn på etnicitet fått fotfäste trots 
etnicitetens stora benägenhet att ändras beroende på samhällets sociala relationer. I de studerade 
artiklarna är det beaktansvärt att se på om etnicitet framstår föränderligt eller om det istället körs 
vidare i välkända spår. Forskare har för en tid intresserat sig för frågor om huruvida medier 
förstärker och sprider rasism. Nyhetsjournalister inom public serviceföretag kan sett ur en 
synvinkel ha ett ansvar att värna om samhällets demokratiska värden och därför försöka 
motverka rasism. Å andra sidan kan de vara skyldiga att skapa deltagande kring det nationella 
intresset och bidra till den nationella självkänslan, vilket leder till skapandet av misstänksamhet 

                                                 
45 Hylland, Eriksen, Thomas, Etnicitet och nationalism (Nya Doxa, 2003) s. 20ff 
46 Graninger, Göran, Förord, i Etnicitetens gränser och mångfald, (red.) Olsson, Erik (Carlsson, 1999) s. 7 
47 Åhlund, Aleksandra, Etnicitetens mångfald och mångfaldens etniciteter, i Etnicitetens gränser och mångfald, (red.) 
Olsson, Erik (Carlsson, 1999) s. 29 
48 ibid. s. 43 
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mot det främmande eller annorlunda och definierande av gränser mellan kulturer och grupper.49 I 
fallen då svarta i amerikansk media utmålats som plundrare och vita som hungriga och letande 
efter mat under orkankatastrofen torde detta vara extra problematiskt. Uppenbarligen definieras 
då vitt som norm och svart som avvikande trots gemensam nationalitet. 
 Ylva Brune konstaterar i Stereotyper i förvandling att nyhetsjournalistiken skiljer sig från 
exempelvis undersökande journalistik och debatter i den bemärkelsen att den sällan utmanar 
läsaren eller lägger fram kontroversiella frågor. Brune menar att:  
 

Den går snabbt att framställa och ska gå ännu snabbare att konsumera. Det innebär 
att den journalistiska arbetsprocessen är starkt rutiniserad och att nyhetstexter ofta 
är tillskurna efter schabloner.50  

 
Nyheterna produceras snabbt och rutinmässigt, och ska kunna konsumeras med ett ännu högre 
tempo. Därför utgår de från stereotyper och välkända tankemönster. Nyheterna är ofta mycket 
betydelsefulla för läsaren eftersom de kan ge en upplevelse av tillräcklig orientering i frågor 
läsaren egentligen inte har ett specifikt intresse av. Relevansbedömningen samspelar många 
gånger med en antagen opinion, och nyhetsförmedlingen i samband med exempelvis 
invandrarfrågor tenderar att rikta fokus mot problem och risker. Vid bedömningen av andra 
kulturer och etniska bakgrunder görs nästan alltid en jämförelse med den egna kulturen som 
idealisk och central. Mellanöstern och Afrika får då representera annorlundahet. 
Nyhetsjournalistiken deltar således i ett kulturellt och nationellt identitetsskapande där gränserna 
mellan ”vi” och ”de Andra” produceras, och ibland omformuleras.51 Brune menar att 
journalistiken, som hon uttrycker det, inte svävar i en rationalitetens och objektivitetens rymd 
ovanför samhällets kultur och fördomar, utan snarare deltar i det kulturella och nationella 
identitetsskapandet.52 Således kan artiklar som handlar om en orkankatastrof i USA exempelvis 
vara med och formulera den svenska nationella identiteten och vad som är annorlunda med 
USA:s kultur. De kan också vara delaktiga i formuleringen av vad som är annorlunda i etnisk 
bemärkelse gällande härkomst eller hudfärg.  

Nationell identitet ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv  
Då vi ämnar undersöka hur svensk media behandlar nationalitet finner vi det betydelsefullt att 
försöka reda ut vad nationell identitet kan vara och vilka föreställningar som finns om denna. 
Konstruerandet av svenskhet får konsekvenser för hur svenskar ser på sig själva såväl som andra. 
Den amerikanska nationella identiteten är mer komplex, då den svarta delen av befolkningen kan 
anses bli förpassade ett andra klassen medborgarskap. Andrew Hacker skriver i Two Nations att de 
svarta ju är amerikaner, men ändå behandlas som främlingar i det ena land de känner som sitt 

                                                 
49 Löwander, s. 90 
50 Brune, Ylva, Stereotyper i förvandling (Utrikesdepartementet, 2000) s. 7 
51 Ibid. s. 7 ff 
52 Ibid. s. 19 
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hem och tvingas utstå en segregering som inte är självvald. USA är i enighet med sin historia ett 
vitt land i sig självt, sin struktur och kultur. 53 Exempelvis sa kongressledamoten Elijah Cumming 
till CNN några dagar efter att orkanen dragit över staden att hjälpinsatserna inte varit så 
senfärdiga om katastrofen inträffat i en stad med huvudsakligen vit befolkning.54 Att inte uppfatta 
sig vara fullvärdig den nationella identiteten med anledning av en hudfärg skiljd från normen är 
således bekymmersamt.  
 Den nationella identiteten kan beskrivas som det sätt på vilket människor definierar sig 
själva och sin identitet i förhållande till en nationalstat, grundat på föreställningen om att kultur 
och kulturella olikheter följer nationalstatens gränser. Då vi, som tidigare nämnt, genomför 
studien med ett socialkonstruktivistiskt synsätt förhåller vi oss kritiskt till tanken om nationell 
identitet som essentiell, given eller självklar. Benedict Anderson skriver i Den föreställda gemenskapen 
som följande om den nationella identiteten: 
 

Den är föreställd eftersom medlemmarna av även den minsta nation aldrig kommer 
att känna, träffa eller ens höra talas om mer än en minoritet av övriga medlemmar, 
och ändå lever i vars och ens medvetande bilden av deras gemenskap.55  

 
Detta socialkonstruktionistiska synsätt innebär att den nationella identiteten kan anses vara 
imaginär, och konstruerad av nationsbyggnadsprocesser och staters vilja att skapa en nationell 
identitet snarare än någon inneboende essens som avgör vad det innebär att exempelvis vara 
svensk eller amerikan. Kulturer existerar inte som åtskilda och homogena, rymmandes inom 
nationens gränser. Håkan Thörn skriver i Globaliseringens dimensioner att kollektiva identiteter 
skänker mening och sammanhang till individer samtidigt som de håller samman gemenskaper. 
Utan kollektiv identitet finns inga samhällen och den nationella identiteten torde vara den 
starkaste av dem alla.56  
 Formandet av specifika nationella identiteter kan medföra vissa problem. Då befolkningen 
kopplas samman med staten blir etniska tillhörigheter synliga och betydelsefulla, och territoriet 
framstår som en viktig del av den nationella identiteten. Idéer om ”vi” och ”dom” utformas följt 
av åsikter om vem som ”hör hemma” var, detta trots att etnicitet och statsgränser inte alltid 
sammanfaller - i realiteten till och med väldigt sällan. Andra kulturella identiteter förväntas 
dessutom underordnas det övergripande medborgarskapet, vilket kan resultera i konflikter.57 
Enligt detta synsätt skulle den svenska nationaliteten tillskrivas högst värde av eventuella nämnda 
nationella identiteter i svenska nyhetsartiklar.  

                                                 
53 Hacker, Andrew, Two Nations (Maxwell Macmillan International, 1992) s. 3-4 
54 ”De vita kunde fly – de svarta blev kvar” Publicerad: 2005-09-03, Aftonbladet 
55 Anderson, Benedict, Den föreställda gemenskapen (Daidalos 2000) s. 21 
56 Thörn, Håkan, Globaliseringens dimensioner (Atlas 2004) s. 79 
57 Wigerfelt & Wigerfelt s. 39 
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Etnocentrism och Eurocentrism  
Den här studien bygger på en analys av tidningsartiklar från Sverige. Det innebär att artiklarna på 
något sätt förmodligen är skapade utifrån ett etnocentriskt synsätt då den egna kulturen ofta sätts 
i centrum. Mer om detta följer nedan. Det etnocentriska tankesättet går ut på att den egna 
kulturen sätts i centrum och världen betraktas utifrån den egna kulturen. Den egna kulturen 
betraktas som universell och andra delar av världen antas ha lika eller liknande föreställningar och 
normer som denna. Etnocentrismen innebär således att synsättet och värderingarna som finns i 
den egna kulturen är de sanna och riktiga och att andra kulturer borde dela dessa föreställningar.  
 Samtliga kulturer och grupper har inslag av etnocentrism, eftersom kulturen eller gruppen 
betraktar världen utifrån sin egen position. De flesta länder i västvärlden har ett eurocentriskt 
synsätt och ser världen utifrån ett västerländskt perspektiv, vilket i sin tur kan leda till rasism. 
Genom de maktrelationer som finns i samhället kan etnocentrism upprätthålla rasism och andra 
förtryck.58 Det är framför allt xenofobi, alltså främlingsfientlighet, som följer etnocentrismen just 
därför att världen betraktas utifrån den egna positionen och förståelsen för andra kulturer 
omintetgörs.59 Eurocentrismen det synsätt som utgår från det västerländska samhällets kultur. 
Det innebär att människor i västvärlden utgår från den europeiska kulturen. De idéarv som 
Europa påstås ha kommer från den klassiska grekiska kulturen, hellenismen och kristendomen. 
Eurocentrismen har en tendens att förneka de asiatiska och afrikanska delarna av Europas 
ursprung, och förnekar också att andra samhällen har fått hämmas i sin samhällsutveckling till 
Europas fördel, och menar istället att den västerländska civilisationen har nått sin nuvarande 
ställning genom dess egna krafter.60  
 Det eurocentriska tänkandet har vissa inslag av en antropologisk kultursyn som bland annat 
innebär att det europeiska projektet är universellt. Många tänkare menar att Europas kultur är 
eller har varit mänsklighetens andliga ledare. Författare från början av 1900-talet menade att 
Europa var den viktigaste delen i universum och en region som utmärker sig mer än andra 
regioner; att den europeiska modellen med dess kultur, politik och ekonomi stod för ett 
universellt projekt.61  
 I det eurocentriska tankesättet går universalism och rasism hand i hand, då den senare 
menar att: 
 

alla kulturer och stater kan och bör utvecklas mot ökat välstånd och större frihet. 
Därpå kommer rasismen: vissa kulturer har utvecklats fortare och bättre än andra 
därför att de förmått staka ut nya vägar, givit individen större utrymme, 
uppmuntrat företagsamhet; de har, kort sagt, handlat rationellt.62

 
                                                 
58 Sverige mot rasism: http://www.sverigemotrasism.nu/templates/svNormal____2553.asp (Norrköping, 2006-04-
06) 
59 Jonsson (2005) s. 214 
60 Ibid. s. 184 
61 Ibid.  s. 185 
62 Ibid. s. 186 

http://www.sverigemotrasism.nu/templates/svNormal____2553.asp
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Det vill säga att om andra regioner eller stater än Europa utvecklas långsammare beror det på 
deras kultur där det finns föråldrade strukturer och seder som hindrar staten från att bli lika 
rationell som västvärlden. De människor som lever utanför västvärlden konfronteras ständigt 
med den vidgande klyftan mellan dem och västvärldens befolkning. Det behöver inte bara handla 
om de i väst utan även om de egna landsmän som har möjligheten att leva som i den 
västerländska modellen, präglad av konsumtion och en annan typ av livsstil.63

 USA skapades med ett eurocentriskt tankesätt, men idag finner man människor från alla 
delar av världen i landet. Trots detta är det fortfarande den europeiska härkomsten som gynnas i 
samhället. Eurocentrismen befäster således européernas överlägenhet. 64  
 Denna studie kommer oundvikligen att bli eurocentristiskt då vi är svenskar och européer 
som lever i ett västerländskt samhälle. Detta val är omedvetet, eftersom den egna kulturen mer 
eller mindre automatiskt i sätts i centrum och världen utgår från denna kultur. Vi är dessutom 
medvetna om detta och kan reflektera över det.  

Analys 
Vi analyserade artiklarna genom noggranna genomläsningar och en hel del antecknande i 
marginalerna. Enligt den kritiska diskursanalysen tittade vi närmare på skriftspråk, bilder och 
relationen mellan dessa. Diskurserna togs därefter ut i de olika artiklarna. De formella dragen som 
konstruerar diskurserna undersöktes. Faircloughs tredimensionella modell urskiljer diskursiv 
praktik, text och social praktik, vilka var och en kan analyseras för sig. Vid analysen av den 
diskursiva praktiken har vi intresserat oss för hur artiklarna producerats och vilka led en text går 
igenom för att bli en färdig artikel, samt hur artiklarna därefter konsumeras av sina läsare. I den 
konkreta artikeltexten har vi undersökt förhållandet mellan talare och text, samt hur artiklarna 
läger fram tolkningar av händelserna i New Orleans. Vi har kontinuerligt försökt koppla text till 
social praktik och den diskursiva praktikens sociala konsekvenser.65

 Vi urskiljde runt tjugofem olika diskurser, varav flertalet av dem inte kändes relevanta för 
studien då de inte rörde nationalitet eller etnicitet utan exempelvis teknik, vattenrening eller 
historisk arkitektur som förstördes under orkanens framfart. De relevanta diskurserna delades in i 
diskursiva teman i form av Svenskhetsdiskursen och Diskursen om svarta och vita, vilka presenteras 
nedan tillsammans med de tankegångar som lett till dess utformande. 
 I analysen exemplifieras resonemanget med citat ut artiklarna för att på så sätt genomlysa 
och klargöra de perspektiv som framförs. De ord eller uttryck som har särskild betydelse för 
studien har kursiverats för att förtydliga exakt vilka dessa ord eller uttryck är.  

                                                 
63 Ibid. s. 186-187 
64 Ibid. s. 188 ff  
65 Winther Jørgensen & Phillips, s. 67-85 
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Svenskhetsdiskursen 
Svenskhetsdiskursen har vi upptäckt i fem av artiklarna. Det kan tolkas som om denna är en del 
av en övergripande nationalitetsdiskurs, där det i artiklarna ofta och gärna poängteras från vilket 
land människor kommer. Men eftersom diskursen om just svenskar är den mest framträdande är 
det också den vi koncentrerar oss på. Diskursen är relevant för studien då vi ämnar undersöka 
hur nationaliteten konstrueras och förmedlas till läsaren. Svensk nationalitet är som i syftet 
nämnts inte att förglömma, då det är i jämförelse med den egna ”svenskheten” andra 
nationaliteter eller grupper uppfattas som annorlunda. Den egna gruppen eller nationaliteten är 
ofta normerande och andra definieras i kontrast till denna. 66

Svenskar i New Orleans 
Fem av artiklarna handlar om svenskar som befunnit sig i New Orleans under katastrofen. En av 
dessa artiklar berättar om familjen Andersson som sedan flera år tillbaka flyttat från Luleå till 
New Orleans där föräldrarna arbetar och barnen går i skolan. Familjen har tvingats fly från 
orkanen och befinner sig när de blir intervjuade 40 mil ifrån katastrofområdet. De beskriver att 
staden kommer att vara översvämmad och utan elektricitet i veckor, och att det inte heller är 
första gången de flyr från en orkan då de året innan flydde från orkanen Ivan. Det är intressant 
att beakta vad som, enligt artiklarna, menas med att vara svensk. Att vara svensk under 
katastrofen tycks inte handla om att bo i Sverige, utan snarare om att vara född i landet eller på 
något sätt tillhöra den svenska etniciteten. Detta i sin tur förutsätter att det finns en svensk 
etnicitet och någonting som är typiskt svensk, som alla etniska svenskar har gemensamt. Artikeln 
påpekar och förstärker gärna familjens ursprung genom exempelvis följande: 
 

Svenska familjen: ”Vi tog lite kläder och mat och stack. Vi hade inget val” 
Småbarnsfamiljen Andersson från Luleå flydde inatt för sina liv från orkanen i New 
Orleans. - Vi tog lite kläder och kylväskor med mat och stack. Vi hade inget val, 
säger pappa Dan. När Aftonbladet sent i natt, svensk tid, nådde svenskarna, befann 
de sig i sina bilar sig på en motorväg i närheten av Alexandria, cirka 40 mil norr om 
New Orleans.67

 
Här beskrivs familjen som ”svenska familjen”, ”småbarnsfamiljen Andersson från Luleå” och 
”svenskarna”. Eftersom familjen inte längre bor i Luleå torde det vara någonting annat än var en 
grupp individer är bosatta som ger dem deras ”sanna” nationella identitet. I en annan artikel 
beskrivs svenska Alexander som inte har bott i Sverige på många år, men ändå identifieras han 
som svensk precis som ”Luleåfamiljen”.68 Den tydliga identifieringen med Sverige kan väcka 
sympati för honom och de andra ”svenskarna” som finns i området. Som tidigare nämnts kan 
nyhetsjournalistiken anses ha eller påta sig uppgiften att skapa deltagande kring det nationella 
                                                 
66 Wigerfelt & Wigerfelt s. 39 
67 ”De flyr för sina liv” Publicerad: 2005-08-29, Aftonbladet 
68 ”Svenske Alexander i kaoset: ’folk flydde hals över huvud’” Publicerad: 2005-08-30, Expressen 
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intresset och bidra till den nationella självkänslan. 69 Kanske finns det därtill någon inneboende 
”skyldighet” att rapportera om hur det gått för människor tillhörande samma etnicitet under 
katastrofen. Det är också intressant att artikeln vill framhäva att ”Luleåfamiljen” lever ett vanligt 
”Svenssonliv” i USA: 
 

Familjen Andersson flyttade från Luleå till USA 2002. De bosatte sig i en villa i 
New Orleans, där de arbetar och barnen går i skolan.70

 
”Luleåfamiljen” bor i en villa och föräldrarna arbetar medan barnen går i skolan precis som en 
”vanlig” familj i Sverige. Deras svenskhet förtydligas genom att påpeka detta. Att förmedla bilden 
av ett ”Svenssonliv” görs kanske för att skapa en likhet mellan denna familj och en familj i 
Sverige. På så sätt framhävs den svenska nationaliteten ytterligare. 
 I två av artiklarna beskrivs hur människor som ursprungligen kommer från Sverige hjälper 
varandra att fly och hur de håller ihop under katastrofen. Det verkar finnas en föreställning om 
att alla svenskar som befinner sig utomlands bör hålla ihop för att kunna överleva. Exempelvis: 
 

Alla vägar in till staden stängdes, berättar David Grundel från Södertälje som 
flydde tillsammans med familjen Andersson.71

 
Familjen har flytt New Orleans tillsammans med en annan svensk. Svenskarna samarbetar och 
hänger ihop under svåra tider och hjälper varandra att fly. Thomas Hylland Eriksen skriver att det 
finns föränderliga identiteter; exempelvis blir den skandinaviska identiteten starkast när man är 
utomlands och träffar andra skandinaver.72 Enligt detta skulle dessa föränderliga identiteter kunna 
leda till att svenskar som finns i USA blir mer medvetna om sin svenska nationalitet, och 
antagligen medverkar då katastrofen till att denna identitet blir starkare. När svenskarna hänger 
ihop med varandra utomlands upplevs detta som naturligt, och Sverige framstår som tryggt i 
jämförelse med katastrofens otrygga och skrämmande USA. En bild i enlighet med ”Borta bra, 
men hemma bäst” kan tyckas förmedlas. Genom detta skapas en dikotomi mellan ett hemskt 
USA och ett bra och säkert Sverige. 
 I en annan artikel berättas det om svenska dansbandsstjärnan Lotta vars morfar bor i USA. 
Lotta har inte lycktas få någon kontakt med honom sedan katastrofen inträffat, och är orolig för 
hans säkerhet. Vid första genomläsningen uppfattade vi inte att morfadern inte ursprungligen var 
svensk, men vid en närmare titt på texten upptäckte vi att ursprungsnationalitet inte nämns. Han 
träffade Lottas mormor under en resa som sjöman till Sverige, men flyttade senare till USA med 
en annan kvinna. Dock sätts morfadern gärna in i ett svenskt sammanhang i artikeln: 
 

                                                 
69 Löwander, s. 90 
70 ”De flyr för sina liv” Publicerad: 2005-08-29, Aftonbladet 
71 Ibid. 
72 Hylland Eriksen, s. 43 
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Fyra svenskar saknas 

Lotta och hennes morfar ses varje år, och för ett år sedan var han hedersgäst på 
hennes bröllop. Sent igår kväll saknades fyra svenskar i området. Det är svenska 
generalkonsulatet I New York som har det övergripande ansvaret för att leta rätt på 
svenskarna.73

 
Som läsare trodde vi vid fösta anblicken att texten handlade om Lottas svenska morfar och andra 
saknade svenskar i området. Genom beskrivningen och betoning av de svenska attribut Lotta och 
hennes morfar kan tänkas ha stärks sympatierna för dem och andra svenskar i katastrofens New 
Orleans. En ökad förståelse fås för de båda då läsaren tror att de är svenskar. Egentligen har 
morfadern ingen tydlig koppling till de fyra saknade svenskarna, mer än en svensk släkting. Under 
hela artikels gång försöks hans koppling till Sverige styrkas med exempelvis: 
 

Men han har hela tiden hållit kontakt med sin svenska familj. […] Morfar har bra koll 
på vad jag gör och tycker det är jätteroligt.74

 
Det fysiska avståndet till Sverige minskas och morfaderns kopplingar till Sverige stärks genom 
uttalanden som att han har kontakt med sin svenska familj.  
 Genomgående i denna diskurs framställs den svenska nationaliteten som betydelsefull. Den 
svenska nationaliteten blir markant när katastrofen inträffar och svenskar då hänger ihop för att 
överleva. I artiklarna framställs människorna som finns i USA som väldigt ”svenska”, möjligen 
för att den svenska befolkningen lättare och mer djupgående ska kunna känna förståelse och 
sympati för dem. 

Diskursen om svarta och vita 
Denna diskurs är starkt sammankopplad med klassfrågor, och det är nästan omöjligt att utesluta 
dessa frågor då rasism överlag diskuteras. Den klassdiskurs vi också funnit i artiklarna är därför 
ständigt närvarande när vi talar om diskursen om svarta och vita. Förhållandet mellan diskurserna 
präglas av en svårighet att skilja på klass och etnicitet, samt faktumet att underklassproblem och 
rasism på många sätt hör ihop.75  
 Först i denna diskurs ser vi i Svart och vitt på hur vissa artiklar använder sig av definitioner 
enligt hudfärg, men också hur de artiklar som inte nämner hudfärg behandlar ämnet. En tydlig 
dikotomi mellan svart och vitt framträder, vilket redogörs för. Under rubriken ”Ras” i diskursen om 
svarta och vita tittar vi närmare på hur begreppet ”ras” används i artiklarna, i vilken utsträckning 
begreppet förekommer och i vilken samhällelig kontext det sätts in. I Plundrare är inte offer… 
diskuteras definitionen av en plundrare, och oviljan att tala om dessa som orkanoffer. De bilder 
som har funnits med i artiklarna, framför allt bilderna från de artiklar som talar om plundrare och 

                                                 
73 “Stjärnans morfar är borta sen i måndags“ Publicerad: 2005-09-02, Aftonbladet 
74 Ibid. 
75 Wigerfelt & Wigerfelt, s 30 



 20

den våldsamma situationen i staden redogörs avslutningsvis för under Etnicitet i artikelbilderna. 
Bilderna analyseras i sitt sammanhang och i förhållande till text och bildtext. 

Svart och vitt 
Diskursen om svarta och vita människor har inte anträffats i alla artiklar. Dock finns den 
närvarande i samtliga artiklar där hudfärg nämns, vilket är fyra stycken. Invånarna i staden utgörs 
då av svarta och vita människor, och en tydlig uppdelning görs mellan dessa två hudfärger. 
Uppdelningen kan liknas vi en dikotomi, där den ena hudfärgen utesluter den andra och eventuell 
etnisk tillhörighet däremellan osynliggörs. Begreppen är i realiteten mycket problematiska, för 
vem är vit och vem är svart, och var går i så fall gränsen? Andelen människor med 
latinamerikanskt påbrå är stor i USA, och var passar de i så fall in? Svarta och vita framstår som 
två motpoler i artiklarna.   
 Alla artiklar talar inte om svarta och vita, men avsaknaden av etnicitet i allmänhet och 
diskursen i synnerhet kan även den vara intressant. Som vi tidigare nämnt är ungefär två 
tredjedelar av New Orleans befolkning svart och omkring trettio procent är dessutom fattiga, 
men flera artiklar använder sig inte av definitioner enligt hudfärg. Ett exempel är:  
 

De fattigaste i New Orleans, de som inte hade råd eller möjlighet att lämna staden, 
sökte sig till Superdome.76

 
Här talas inte om hudfärg, utan det konstateras bara att de som inte haft pengar eller möjlighet att 
fly fått söka skydd i Superdome. Efter att ha läst ett flertal artiklar som påtalar sambandet mellan 
fattigdom och hudfärg kan vi dock ändå uppfatta det som att det är de svarta människorna som 
åsyftas då det talas om fattiga, tilltrots avsaknaden av etnicitet. Ett exempel på hur man 
formulerar sig på ett mer direkt sätt i en annan artikel, och uttryckligen menar att de svarta är de 
som är fattiga lyder:  
 

De vita evakuerades. De svarta får lida och dö. […] Svarta är andra klassens 
medborgare i USA. Och man får onekligen anstränga sig för att inte tolka scenerna 
som utspelats i New Orleans sedan förra helgen på något annat sätt. Den 
välmående, vita medelklassen kunde sätta sig i säkerhet innan Katrina vräkte sig in 
över gulfkusten.77

 
Synen på de svarta beskrivs i citatet som ”andra klassens medborgare”, och de vita får enligt 
citatet representera den välmående medelklassen. Det sägs också att man får anstränga sig för att 
inte tolka det som att svarta är andra klassens medborgare. De vita kunde evakueras och satte sig 
i säkerhet medan de svarta fick stanna kvar i katastrofområdet där de fick lida och kanske till och 
med riskera sina liv: 

                                                 
76 ”Här gäller våldets lag” Publicerad: 2005-09-01, Aftonbladet 
77 ”De vita kunde fly – de svarta blev kvar” Publicerad: 2005-09-03, Aftonbladet 
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De fattiga blev kvar – och har sedan tvingats genomlida outhärdliga umbäranden, 
utan att få någon hjälp alls. De kan se ut som en klass- snarare än rasfråga, men här 
– och allra mest i södern – är det samma sak. Många vita skäms över vad de ser på 
sina tv-skärmar. Och svarta är rasande.78

 
Här uttrycks det att de fattiga blivit kvar utan hjälp, och att detta både kan ses som en ”rasfråga” 
och en klassfråga. Då de vita betraktar eländet framför tv:n, är det de svarta som blivit kvar i 
katastrofområdet. Ett annat exempel på en artikel där det tydligt talas om svarta som fattiga och 
andra klassens medborgare är: 
 

Här finns en stor fattig befolkning med otacksamma låglönejobb, om de nu har 
jobb alls. I New Orleans är den dessutom svart, vilket framgår med stor tydlighet i 
bilder som ser ut att de är tagna i Afrika.79

 
Detta är ett starkt nästintill rasistiskt påhopp mot den svarta befolkningen genom att skriva att 
staden inte bara har en fattig befolkning utan den är dessutom svart och bilder ser ut att vara tagna i 
Afrika. Vidare sägs i artikeln att det ser ut som ett U-land och inte USA.80 Det är intressant att 
artikeln således menar att Afrika består av endast svarta människor som lever i ett U-lands 
förhållande, och att svarta människor som majoritet inte hör hemma i bilden av USA. Dikotomin 
mellan de svarta och vita byggs på genom att hävda detta. 
 Diskussionerna rörande klyftan mellan svarta och vita i vissa artiklar resulterar i att vi tycker 
oss skymta skillnaderna även då hudfärg inte uttals. Bilderna som förekommer i artiklarna 
förstärker denna uppfattning. Då vita finns med i bild är detta endast i form av beväpnade vakter, 
alternativt svenskar som befunnit sig i USA under katastrofen och detta gäller oavsett om 
etnicitet eller hudfärg nämns. Detta är någonting vi även återkommer till senare. Att inte nämna 
hudfärg kan möjligen tänkas vara ett medvetet val - då problemet kringgås behöver inte texten 
fastna i dikotomiska begränsningar och inga värderingar tillsynes görs angående hudfärg. Svarta 
hängs inte ut som fattiga, och artikeln undviker att förmedla en stereotyp bild av svarta som 
fattiga. Å andra sidan kan det också tolkas som ett osynliggörande av den rasistiska grundstruktur 
svarta utsätts för i det amerikanska samhället. Howard McGary skriver i Race & Social Justice att 
afroamerikaner i USA länge fått erfara ekonomisk svaghet, andra klassens medborgarskap och 
problem med skapandet av den egna identiteten som följd av rasdiskrimineringen de ständigt 
utsätts för. Det vita rasistiska samhället skapar en atmosfär av ofördelaktighet som resulterar i 
allvarliga övergrepp på afroamerikaners materiella och psykiska välbefinnande. 81

 De artiklar som talar om svarta och vita beskriver som vi tidigare nämnt dessa som 
dikotomier och motsatser till varandra. Exempelvis görs i artikeln ”Vita kunde fly – de svarta blev 

                                                 
78 Ibid. 
79 ”Hårt slag mot USA:s självbild” Publicerad: 2005-09-04, SvD 
80 Ibid. 
81 McGary, Howard, Race & Social Justice (Blckwell Publishers, 1999) s. 19 & 43 
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kvar” redan i rubriken en tydlig uppdelning mellan människor. Ingenting finns mellan ”svart” och 
”vitt”, och de är varandras motsatser. Det finns också uppdelningar genom att artikeln säger att 
”svarta är andra klassens medborgare” och ”Den välmående, vita medelklassen kunde sätta sig i 
säkerhet”.82 Istället för att förmedla en ”raslös” bild av New Orleans och USA förstärks bilden av 
uppdelningar enligt hudfärg. Då det talas om hudfärg beskrivs också att ”rasmotsättningarna” 
gäller hela landet och inte bara New Orleans. 

”Ras” i diskursen om svarta och vita 
Det är intressant att begrunda ”ras” som begrepp, och sättet på vilket artiklarna använder ordet. 
Själva har vi, som tidigare nämnts, valt att iaktta försiktighet vid användningen av ordet då det 
kommits till insikt med att ”människoraser” inte existerar. Därmed fann vi det intressant att se på 
hur det talas om ”ras” i artiklarna och vilka konsekvenser sättet det används på kan få.  
 Begreppet används frekvent i vissa av artiklarna enligt uttryck som exempelvis 
”raskravaller”, ”rasmotsättningar”83, ”rasfrågor” 84, och ”rasmässiga faktorer” 85. Det talas om 
”ras” på ett naturligt sätt, ett sätt som förutsätter att dessa finns eller att läsaren har någon slags 
referens kring vad de är. Det nämns också endast i anslutning till de våndor ”ras” uppenbarligen 
orsakar i form av motsättningar och samhällskonflikter. Ett exempel är:  
 

Rasmotsättningarna vilar alltid precis under den välpolerade amerikanska ytan och 
kan blossa upp vid minsta anspänning.86

 
Här beskrivs det att motsättningar finns, och att de likt en tickande ”rasbomb” gömmer sig under 
ytan redo att explodera. Allting kan i själva verket tros vara lugnt- det finns en välpolerad 
amerikansk yta, men under denna lurar de problem som följer när flera ”raser” försöker samsas. 
Ett annat exempel är: 
 

De vita evakuerades. De svarta får lida och dö. Det är slutsatserna som många i 
USA drar av de chockerande tv-bilderna från New Orleans- och den slutsatsen 
hotar att utlösa raskravaller i hela landet. 

 
Det finns alltså också ett överhängande hot i form av ”raskravaller”, likväl som de potentiellt 
uppblossande ”rasmotsättningarna” som togs upp i föregående citat. ”Ras” framställs således i 
dessa artiklar som ett problem och kopplas samman med våld och hot om våld. Detta hot verkar 
inte vara begränsat till New Orleans gator, utan hela landet kan drabbas av det ”rasrelaterade” 
våldet. Begreppet ”ras” problematiseras aldrig i någon utav texterna som analyserats, utan 

                                                 
82 ”De vita kunde fly – de svarta blev kvar” Publicerad: 2005-09-03, Aftonbladet 
83 Ibid. 
84 ”Rasfrågan pressar Bush – De flesta som drabbats av orkanen är svarta och fattiga” Publicerad: 2005-09-04, 
Dagens Nyheter 
85 ”Hårt slag mot USA:s självbild” Publicerad: 2005-09-04, SvD 
86 ”De vita kunde fly – de svarta blev kvar” Publicerad: 2005-09-03, Aftonbladet 



 23

används obehindrat i kombination med andra ord såsom kraveller eller liknande. Det går inte att 
ana någon ton av tveksamhet inför formuleringar av och kring ordet hos de artiklar som 
använder det, istället naturaliseras och befästs det. Att överhuvudtaget använda ordet ses av vissa 
teoretiker som en risk, och av andra som en nödvändighet. Ferguson, som valt att använda 
citationstecken kring den engelska motsvarande termen, menar att han gjort detta av två 
anledningar: 
 

The first is to highlight the fact that the term has no reliable scientific status as far 
as I am concerned. The second is to guard against any intellectual complacency as I 
attempt to engage with a field which, though primarily discursive, has had and 
continues to have real material consequences and correlates. The issue of ´race´ 
relates to a world where racism has demanded and continues to demand a 
debilitating and sometimes deadly toll.87  

 
Ferguson konstaterar att ”ras” inte har någon vetenskaplig status, men att frågorna kring termen 
är relaterade till en värld där rasism spelar en försvagande och ibland till och med dödlig roll. 
”Ras” finns inte i vetenskaplig bemärkelse, men är ändå en social verklighet- vilket blir påtagligt 
inte minst i katastrofens New Orleans. Men trots relationen mellan rasism och ”ras” används 
begreppet frekvent i vissa av artiklarna, utan större eftertanke. I och med vår egen försiktighet 
inför det finner vi det intressant att fundera över anledningen till artiklarnas oförsiktiga bruk av 
”ras” och dess allehanda kombinationer. Det kan i detta fall vara av intresse att känna till hur en 
nyhetsartikel produceras. Tidningarna abonnerar på material från nyhetsbyråer som exempelvis 
Tidningarnas Telegrambyrå (TT), och många stora tidningar har också ett fåtal 
utrikeskorrespondenter som bevakar världshändelser på plats. TT är Nordens största nyhetsbyrå 
och dess redaktion fungerar liknande den på en dagstidning. Reportrar samlar information, 
skriver därpå en text och får den redigerad. Artikeln når därefter snabbt den abonnerande 
pressen. TT skriver själva på sin hemsida att det är deras texter som ”utgör stommen i alla stora 
redaktioners nyhetsbevakning i Sverige”. Det förklaras också att en text ofta bara består av 
tiotalet rader och ibland mindre, eftersom rapporter från många av nyhetshändelserna är 
fortlöpande. Kortare texter sätts samman till längre sammanfattningar. Samtidigt skriver 
journalisterna på byrån förklarande bakgrunder och faktauppställningar som kan kombineras med 
nyheterna, och artikelbilder tillhandahålls från andra bildbyråer. 88 Flera texttyper bilds alltså 
samman till en kedja, något som i den kritiska diskursanalysen kallas för en intertextuell kedja. 
Intertextualitet betecknar förhållandet att det inte går att börja om från början eller undgå 
använda ord som andra använt tidigare. Kommunikativa händelser bygger således alltid på 
tidigare händelser.89  Detta kan i vår studies fall exempelvis innebära att liknande artiklar eller 
delar av texter går att finna i flera olika tidningar. Många av artiklarna kommer förmodligen från 
TT eller någon annan stor nyhetsbyrå där nyheterna snabbt producerats utifrån redan befintliga 

                                                 
87 Ferguson, s. 1 
88 Tidningarnas Telegrambyrå: http://www.tt.se/detta/ (Norrköping, 2006-05-01) 
89 Winther Jørgensen & Phillips, s. 77 

http://www.tt.se/detta/
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texter som förmodligen inte helt sällan är på engelska. Engelskans ”race” har en vidare definition 
än svenskans motsvarande begrepp.90 Kanske beror denna oförsiktighet på det engelska språkets 
influering på det svenska? TT skriver på sin hemsida att förutom den information samlad av 
reportrar som bevakar nyhetshändelser på plats, grundas artiklarna på information från 
internationella nyhetsbyråer som Reuters och AFP.91 Dessa nyheter är med stor sannolikhet på 
engelska då byråerna är internationella. Om så är fallet kan vi genom den kritiska diskursanalysen 
tala om fenomenet i termer av intertextualitet. Det går inte att undgå att använda ord som andra 
använt tidigare, och ingen kommunikativ händelse är helt ny utan bygger alltid på tidigare sådana. 
92 Här är den kommunikativa händelsen en nyhetsartikel om Katrinas offer och närmast i den 
intertextuella kedjan står TT:s utskick till sina abonnenter. Ordet är ”ras”. 

Plundrare är inte offer… 
I en av artiklarna nämns hur svarta i amerikansk media framställts som plundrare. I artikeln står 
följande: 
 

Rapporterna om att svarta ungdomsgäng i New Orleans plundrar, våldtar och 
beskjuter orkanoffer ger näring åt ren rasism i vita befolkningslager.93

 
I artikeln anses det att rapporterna om svarta ungdomsgäng som skjuter, plundrar och gör andra 
brott späder på en befintlig rasism hos de vita. Att beskriva hur svarta ungdomsgäng plundrar 
orkanoffer kan vara ett medvetet val då amerikansk media inte vill väcka sympatier för dessa 
gäng, som ju utför brottsliga handlingar. Att beskriva just svarta ungdomsgäng som plundrar kan 
tolkas som ett uttryck för fördomar eller ett försök att framställa svarta som kriminella. Många 
fördomar mot svarta lever kvar i det amerikanska samhället, och enligt den allmänna stereotypen 
av den svarta människan är denne lat och opålitlig. 94 Dessa plundrare beskrivs inte heller som 
offer av orkanen. I realiteten är dock alla offer för Katrina. Även i de artiklar som inte talar om 
svarta och vita människor beskrivs plundrare inte som fullvärdiga orkanoffer, utan enbart 
kriminella galningar: 
 

En polisman sköts i huvudet när han överraskade plundrare. Myndigheterna fruktar 
nu att våldsexplosionen innebär att människor kommer att dö i onödan eftersom 
polisen inte har resurser att hjälpa invånare drabbade av orkanen. 95

 
Här skiljs det på plundrare och invånare drabbade av orkanen. Plundrarna reduceras till kriminella och 
ses inte som nödställda på det sätt som riktiga invånare av staden New Orleans är. Enligt en 

                                                 
90 Wigerfelt & Wigerfelt, s. 24 
91 Tidningarnas Telegrambyrå: http://www.tt.se/detta/ (Norrköping, 2006-05-01) 
92 Winther Jørgensen & Phillips, s. 77 
93 ”De vita kunde fly – de svarta blev kvar” Publicerad: 2005-09-03, Aftonbladet 
94 Hylland Eriksen, s. 33 
95 ”Här gäller våldets lag” Publicerad: 2005-09-01, Aftonbladet 
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annan artikel breder sig ”laglöshet och våld” ut över staden, där vapen ”säljer som 
smör och minsta incident kan leda till våldsamheter”.96 Staden beskrivs i flera artiklar som ett 
riskabelt ställe att vistas på till följd av den okontrollerbara plundringen. Vid tillfällen ges även 
impliceringar på att plundrarna rent utav njuter av våldet, likt i en morbid orgie: 
 

Samtidigt som New Orleans försöker hämta sig från orkanen Katrinas ödeläggelse 
exploderade staden i natt i en orgie av våld. […] Plundrarna har till och med slagit 
till mot räddningsarbetarna. En bil med mat på väg till de tjänstgörande poliserna 
stormades av gangstrar och plundrades. 97

 
Det ges intrycket att plundrarna ägnat sig åt ohämmade utsvävningar av våld, alltmedan staden 
försökt återhämta sig från naturkatastrofen som ägt rum. Det vilda och tygellösa våldet drabbar 
till och med de som försöker hjälpa till, då gangstrar stormat en bil med mat. Ordvalen är 
intressanta sammanhanget, då de laddar artikeln och gör texten mer dramatisk. Orgie är 
exempelvis ett ord med sexuella anspelningar och en känsla av perversitet kan skapas när detta 
ord kombineras med våld. Plundrarna är avpersonifierade och tilldelade egenskaper den 
stereotypa kriminella erhåller i form av farlig, våldsam, vapenglad och hänsynslös. Artiklarna med 
citaten har producerats utifrån socialt välkända bilder av plundrare och kriminella, vilket gör att 
gemene man inte heller ifrågasätter framställningen då den överensstämmer med redan kända 
tankemönster och symboler.  
 I de möjliga fall då läsaren inte har någon klar bild av en ”plundrare”, hjälper artikeln med 
sina tydliga och distinkta formuleringar till att skapa denna bild. Ett begrepp från den kritiska 
diskursanalysen som här är mycket användbart är modalitet, vilket betyder ”sätt”. När analyser av 
modaliteten görs fokuseras det på talarens grad av instämmande i en sats. Talaren förbinds med 
sitt påstående på olika sätt, och den modalitet som väljs får konsekvenser för diskursens 
konstruktion av kunskaps- och betydelsesystem såväl som sociala relationer.98 Detta kan 
exemplifieras genom att beakta följande citat som består av en underrubrik till en av artiklarna: 
”Plundrarna har tagit över New Orleans”99 Staden styrs numera av plundrare, beskriver artikeln, 
och polisen har helt tappat kontrollen. Artikeln beskriver att ”plundrarna har tagit över”, men 
uttrycker sig inte genom satser med högre ton av tveksamhet, exempelvis ”plundrarna riskerar att 
ta över” eller ”plundrarna kan ha tagit över”. Massmedia lägger ofta på detta sätt fram tolkningar 
och synsätt som om dessa vore konkret fakta. Genom det raka och självklara sättet att förmedla 
främjas medias auktoritet, och gör nyhetsartikeln trovärdig. Modaliteterna blir objektiva och inte 
subjektiva genom att säga ”Plundrarna har tagit över New Orleans” istället för ”Polisen anser att 
plundrarna har tagit över New Orleans”. 
 Säkerligen var den lagliga ordningen i staden under artiklarnas författande mycket 
bristfällig, det är uppenbart. Hemska brott försiggick och det är omöjligt att tänka sig in i 
                                                 
96 ”Plundrare sköts ihjäl” Publicerad: 2005-09-05, Expressen 
97 ”Här gäller våldets lag” Publicerad: 2005-09-01, Aftonbladet 
98 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys (Studentlitteratur, 2000) s. 87-88 
99 ”Här gäller våldets lag” Publicerad: 2005-09-01, Aftonbladet 
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desperationen människor känner, som nyligen förlorat sina hem och i vissa fall även sina 
närmaste. Det är dock intressant att se hur nyhetsmedia konstruerar skillnaden mellan invånare 
och plundrare, och om etnicitet blandas in i de svenska artiklarna eller inte. De tendenser att 
demonisera svarta människor som amerikansk media kritiserats för verkar inte återfinnas i 
resonemang om plundring och plundrare i de svenska artiklar vi valt att se närmare på. Dessa 
nyhetstexter förmedlar, till skillnad från vissa amerikanska, en ”färglös” bild av våld, där etnicitet 
inte nämns i anslutning till plundring eller kriminalitet. Etnicitet behandlas, med avseende på just 
plundring, till synes inte alls i texterna. Det fokuseras istället på personer som brottslingar snarare 
än svarta brottslingar. Möjligen anas dessa tendenser istället när artikelbilderna studeras i relation 
till tillhörande text och bildtext, vilket vi redogör för härnäst. 

Etnicitet i artikelbilderna 
Åtta av artiklarna har bilder med korta texter nedan. Vi har studerat bilderna och förhållandet 
mellan dessa och den övriga texten för att se hur etnicitet och förhållandet mellan svarta och vita 
här behandlas. Vi fokuserar här särskilt på de bilder som hör till artiklar om förhållandena i 
staden, och inte på de som handlar om svenskar i USA. Det ger oss fem bilder kvar att studera, 
varav två av dessa kommer från samma artikel. 
 Svarta och vita har på bilderna mycket skilda ”uppgifter”. Vita visas uteslutande, då det inte 
handlar om svenskar som vistats i USA under katastrofen, i form av vakter, poliser eller militärer. 
Svarta människor å andra sidan återfinns aldrig som dessa auktoriteter, utan ses som civila 
antingen i bakgrunden av bilderna, eller som folksamling med enbart svarta personer i gruppen. 
Då båda hudfärgerna representeras samtidigt på bild finns alltid en eller två beväpnade vita 
personer i förgrunden. Fotona är tagna från en sådan vinkel att kompositionen av bilden ofta blir 
som följande: en eller två beväpnade vita män närmast kameran, och en eller flera svarta 
personer, män eller män och kvinnor, i bakgrunden eller bakom den/de vita:  
 

 
Foto: AP ”Turister jagades bort med skott” Publicerad: 2005-09-02, Aftonbladet 
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”Fångar drunknade efter flodvågen” Publicerad: 2005-09-03, SvD 
 

 
Foto: ST. PETERSBURG TIMES ”De vita kunde fly – de svarta blev kvar” Publicerad: 2005-09-03, 
Aftonbladet 
 
De vita som syns på bilderna är inte fattiga invånare och civila, eller överhuvudtaget något annat 
än yrkespersoner. Det tycks enligt dessa bilder inte finnas några fattiga vita människor i New 
Orleans. Istället är alla vita representativa yrkesutövare, möjligen medelklass och i vilket fall som 
helst inte hemlösa efter katastrofen och drivandes ute på New Orleans gator. Givetvis finns det 
med största sannolikhet vita fattiga människor i USA, men de företräds inte på dessa bilder.  
 De svarta människorna skildras alltså på ett annat sätt än de vita, och i artikeln ”Här gäller 
våldets lag” kan det urskiljas en bild av svarta personer som ansvariga för plundringar och 
våldsamheter genom artikelns kombination av bild och text. Artikeln beskriver hur våldet har 
tagit över staden och gjort den laglös. En orgie av våld i form av plundringar, våldtäkter och rån 
skakar staden. Texten saknar vid första anblicken formuleringar kring etnicitet, detta tills bilderna 
studeras då en implicit formulering vad gäller etnicitet och svarta och vita tar form. Den ena av 
två bilder visar en vit militär med vapnet redo i förgrunden, och i bakgrunden står eller 
promenerar två svarta ungdomar varav den ena kikar avvaktande mot kamerans håll. Gatan är 
täckt med vatten, och den andra unga mannen tittar ned. I bildtexten finns bland annat att läsa: 
 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/0509/03/NYHETER-03s14-svarta-702_368.jpg
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Eldstrider, våldtäkter och plundring har följt orkanen Katrinas fotspår. Tungt 
beväpnade poliser patrullerar de vattendränkta gatorna i New Orleans. En 
polisman sköts i huvudet när han överraskade plundrare.100

 
Den vita mannen i förgrunden är den tungt beväpnade polisen som patrullerar de vattendränkta 
gatorna:  
 

 
Foto: REUTERS ”Här gäller våldets lag” Publicerad: 2005-09-01, Aftonbladet 

 
Polismannen är bestämt ingen plundrare, utan en lagens man. Däremot är det svårare att tyda de 
svarta männens roll på bilden i förhållande till bildtexten. De subjekt som förekommer i 
bildtexten är dock ”polismän” och ”plundrare”. Den andra bilden i samma artikel föreställer ett 
flertal svarta, till synes ungdomar, lämna en butik:  
 

 
Foto: AP ”Här gäller våldets lag” Publicerad: 2005-09-01, Aftonbladet 

 
Artikeltexten beskriver hur hjälplösa affärsinnehavare bara kan se på medan plundrare rensar 
deras butiker. Texten i artikeln nämner inte etnicitet och gör inte heller någon uppdelning mellan 
svarta individer och vita, men bildtexten antyder att personerna, som ju är svarta, är plundrare. 
Möjligen är de också det. Men i vilken bemärkelse? Ingen skillnad görs i den svenska 
nyhetsrapporteringen på att leta mat, införskaffa ”nödvändigheter”, eller plundra. Kanske är alla 
som tar någonting utan att betala faktiskt plundrare, kanske enligt andra bemärkelser bara 
desperata. 
                                                 
100 ”Här gäller våldets lag” Publicerad: 2005-09-01, Aftonbladet. 
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 Någonting som är värt att fundera över är vilken bild av svarta som förmedlas då en vit, 
beväpnad person alltid finns med i bild. Är det för att svarta personer är farliga, och vita därmed 
behöver vara beväpnade i svartas närhet? Antagligen inte, men den vita människan är 
representativ och utgör det amerikanska samhällets norm. Det kan även vara så, att då två 
tredjedelar av befolkningen i New Orleans är svart och många av dessa fattiga, kanske det i själva 
verket mestadels vistades svarta människor på gatorna där fotona togs. 

Diskussion 
Vi vill här ta tillfället i akt att framföra några av de funderingar som för oss varit särskilt 
framträdande under skrivandets förlopp. Till att börja med vill vi vidare klargöra svaret på frågan 
i vårt syfte angående huruvida den tendens som funnits i amerikansk media där svarta gjorts till 
våldsamma plundrare, finns i de svenska artiklar vi undersökt eller inte. Därefter problematiseras 
begreppet ”ras” ytterligare och vi reflekterar över vår egen användning av ordet. Slutligen 
adresserar vi fattigdomen och det tomrum mellan svart och vitt som haft en påfallande roll i 
diskursen om svarta och vita.   

Är svarta plundrare? 
Några tendenser att framställa svarta som plundrare på New Orleans gator är inte synligt i 
artiklarnas texter. Men förhållandet kan tyckas skymta i bilderna, som alltid utgörs av vita 
beväpnade män och svarta civila, och dessa bilders kombination med artikel- och bildtext. Ser 
bilderna ut på detta sätt eftersom det valts att fotas enligt denna komposition? Detta skulle i så 
fall vara ett uttryck av rasism. Eller är det därför att New Orleans helt enkelt är en stad med en 
övervägande andel svart befolkning, som då också i majoritet syns på gatorna och bilderna som 
tas i stadens miljö? Frågorna som uppstår är många och svåra att försöka finna svar på. Men även 
om de svarta personerna på bilderna tillhör majoritetsbefolkningen, och även om de som 
plundrat också är individer från denna majoritet i New Orleans, pekar detta på segregerade 
boendemiljöer för svarta och vita i USA. Dessutom är det märkligt att ingen vit civil person alls 
finns med på någon av bilderna, då det med största sannolikhet även finns vita fattiga människor 
kvar som inte heller de kunde fly orkanen. I vilket fall som helst är boendesegregeringen i sin tur 
en produkt av diskriminering och rasism, där svarta förpassats till ett andra klassens 
medborgarskap och ofta även till fattigdom. Kombinationerna mellan bilder och text i de svenska 
artiklarna förmedlar då såväl som reproducerar fördomar och rasistiskt tänkande.  

Vakuumet mellan svart och vitt 
Vi har tidigare talat om begreppet ”ras” och tagit upp svårigheterna som följer med detta 
begrepp. Den frekventa användningen av ordet i vissa av de analyserade artiklarna kan vara en 
följd av engelskans influens på det svenska språket. Men den oreflekterade användningen av 
ordet anser vi vara alarmerande, då detta kan förmedla en bild av att ”människoraser” existerar i 
sin konkreta bemärkelse. Att ”raser” fortfarande finns kvar i samhället som social verklighet är 
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tydligt inte minst i New Orleans, men att i det svenska språket där begreppet har en ganska snäv 
bemärkelse använda det konsekvent torde vara mindre lämpligt. Ordet ”ras” normaliseras, och 
kanske i dess ursprungliga mening? Gamla mönster reproduceras och rasistiska tankegångar 
fortsätter erhålla en grund att stå på. Denna historiska grund, som går ut på tanken om 
människors olikheter som biologiskt förutbestämda, omöjliggör kulturell förståelse och yttrar sig 
genom rasism.  
 Det finns alltså anledning att vara försiktig. Vi har själva funderat över uttrycket och 
konsekvenserna med dess användning här i studien. Vi använder inte ”ras” oreflekterat, och vi 
poängterar att ”raser” är socialt konstruerade. Citationstecken används till och med kring det. 
Men fortfarande använder vi oss av ”ras”. Riskerar vi att normalisera begreppet bara genom att tala 
om det? Borde man till och med undvika att ens nämna ordet ”ras”? Vissa författare av 
litteraturen som tagits till hjälp i studien anser att man måste använda ”ras” eftersom det existerar 
just som verklighet i människors tankesätt. Howard McGary skriver såhär i Race & Social Justice: 
 

There is an intense controversy as to what a race is. In fact, some have even argued 
that there are no races. For the purpose of this chapter, I shall assume that there 
are races and, in particular, that there is a black race.101  

 

McGary anser att det går att tala om ”raser”, och i synnerhet om en svart sådan. Vi funderar dock 
över om det då inte faktiskt finns en risk att reproducera exakt det man är emot? Problemet 
består således i att kunna tala om vad den sociala föreställningen ”ras” gör och hur den påverkar 
samhället och vissa utsatta människors vardag, utan att nämna ordet ”ras”. Men när samtidigt en 
poäng ska föras fram och begreppet ska problematiseras på ett obehindrat sätt är det svårt att 
försöka handskas med ett ”förbjudet” och obekvämt ord. Förmodligen finns ingen ultimat 
lösning på problemet. Begreppet kan kanske anses vara nödvändigt att använda, men utan att 
uppfattas som självklart, essentiellt eller naturligt. 
 Dock följs talet om ”ras” även av uppdelningen mellan svart och vitt. Den diskurs om 
svarta och vita som i några av artiklarna varit tydlig handlar som sagt endast om dessa två 
hudfärger. En dikotomi skapas där svart och vitt utgör varandras motpoler, och eventuell 
etnicitet där emellan görs osynlig. Sydamerikaner eller asiater tar ingen plats i någon av 
diskurserna, utan är osynliga i nyhetsrapporteringen om katastrofen. Kanske är dessa etniciteter 
inte särskilt starkt representerade i just New Orleans med sin övervägande svarta befolkning, men 
i USA är andelen människor med exempelvis latinamerikanskt ursprung ändå förhållandevis stor. 
De spansktalande i USA är nu cirka 40 miljoner och har därmed gått om de svarta som största 
minoritetsgrupp.102 Dessa personer räknas knappast som varken svarta eller vita. Vad kan då 
osynliggörandet av andra etniska grupper i nyhetsrapporteringen ha för konsekvenser? Vi är 
omedvetna om huruvida till exempel latinamerikaner varit en del av rapporteringen från 
katastrofen i det egna landet, kanske har de uppmärksammats mer i amerikansk media. I svensk 
                                                 
101 McGary, s. 43 
102 Stockholms Fria Tidning: http://www.stockholmsfria.nu/artikel/6951 (Norrköping 2006-05-05) 

http://www.stockholmsfria.nu/artikel/6951
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media byggs, som diskuterat under Etnicitet i nyhetsjournalistik, gärna rapporteringen på välkända 
stereotyper av människor och hur deras kultur kan tänkas vara. En simplifierad syn på etnicitet 
förmedlas i offentliga sammanhang, och möjligen har svensken inte en lika tydlig uppfattning och 
stereotyp bild av en latinamerikan som den vita medborgaren i USA har. Kanske hoppas då dessa 
personer över i svensk rapportering, och fokuseringen görs istället på de ”rasmotsättningar” som 
de flesta svenskar antagligen känner till som existerande i USA? Konsekvensen består i att om det 
nu finns latinamerikaner i det katastrofdrabbade området, som även de precis som de svarta rent 
statistiskt är fattiga, så får deras problem med segregering i det amerikanska samhället ingen 
uppmärksamhet. De svartas misär i New Orleans, alla de fattiga svarta som inte hade råd att fly, 
får utrymme i media, ett utrymme för samhällsdiskussion som kan leda till politiska åtgärder. Hur 
djupgående den diskussionen är, hur länge den får utrymme i media och hur stort allvar den tas 
på är dock en annan fråga. Segregationen mellan svarta och vita har diskuterats i oändlighet men 
ändå kvarstår problemen. Det är kanske egentligen med rätta fokuseringen görs på svarta, med 
tanke på vad de som grupp fått genomgå och fortfarande ej självvalt måste stå ut med i form av 
diskriminering.  
 Dessvärre finns numera, istället för tendenser till rätsida på fattigdomsproblemet, även en 
växande skara fattiga vita människor med låglönejobb eller inga jobb alls, vilka står för den största 
ökningen när fattigdomen drivs upp.103 Osynliggörandet av fattiga vita eller latinamerikaner 
kanske å andra sidan inte gör dessa grupper någon större skada, så länge fattigdomen i sig blir 
uppmärksammad. Bekämpningen av denna kan anses haft en undanskymd roll i amerikansk 
politik den senaste tiden, då bekämpning av terrorism istället uppenbarligen ansetts viktigare. 
Förhoppningsvis kan våldet, desperationen och kanske till och med plundrandet göra den 
politiska debatten mer uppmärksam på de fattigas livsvillkor och identitet i dagens USA.  

                                                 
103 ”Rasfrågan pressar Bush – De flesta som drabbats av orkanen är svarta och fattiga” Publicerad: 2005-09-04, 
Dagens Nyheter 
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