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Birgitta Löwanders doktorsavhandling är en under-
sökning av de föreställningar om invandrare, rasism
och antirasism som kom till uttryck i svensk nyhets-
journalistik, under en period i början av 1990-talet.
Med utgångspunkt i teorier om rasism, makt, dis-
kurs, ideologi och nyheter som berättelser analyse-
ras ett mycket stort empiriskt material, huvudsakli-
gen bestående av nyhetsinslag på tv. Den kanske
viktigaste inspirationskällan är den brittiska
cultural-studies traditionen och då framför allt Stu-
art Halls arbeten.

Med vägledning av de teoretiska perspektiven
ställs bl a följande frågor: Hur definieras och klassi-
ficeras invandrare och flyktingar i nyhets-
rapporteringen? Inom ramen för vilka betydelse-
system? Vilka identiteter tillskrivs de? Präglas nyhe-
terna av en klassificering där vi och dom åtskiljs
och ställs mot varandra? Legitimerar, eller alterna-
tivt motverkar, nyheterna en rasitisk diskurs? Kan
nyhetsinslagen förstås som delar i en övergripande
berättelse?

I avhandlingen presenteras sammanlagt sju em-
piriska studier varav en är att betrakta som huvud-
studie. I denna genomförs kvalitativa analyser av
260 nyhetsinslag från perioden 1990-92. En stor del
av dessa nyheter handlade om attentat mot invand-
rare, samt om de s k Karl XII-demonstrationerna.
Löwander drar bl a följande slutsatser av denna stu-
die:

1. Nyhetsrapporteringen kan förstås som en sam-
manhängande berättelse. Grundstrukturen i
denna berättelse är övergången från social har-
moni till ett tillstånd av oordning och instabilitet,
med det rasistiska våldet som ett hot mot sam-
hällsordningen, och en återgång till balans och
harmoni med nyheter som betonar den politiska
enigheten mot det rasistiska våldet. Motsätt-
ningar gällande flyktingpolitiken osynliggjor-
des.

2. I nyhetsrapporteringen personifieras ofta rasis-
men med våldsamma rasistiska och nynazistiska
organisationer. I andra nyheter förknippas rasis-
men med patologiska defekter hos förövaren.
Rasismen blir uttryck för en ensam galning. Den
eventuella förekomsten av en mer utbredd rasism
marginaliserades.

3. I nyhetsrapportering tillskrevs invandrare och
flyktingar huvudsakligen rollen som offer.

4. Nyhetsjournalistiken undvek att ge mer struktu-
rella förklaringar till rasismen och presentera
den i ett större sammanhang. I stor utsträckning
användes polisen som källa.

5. Med denna berättelse om politisk konsensus, om
motståndet mot rasismen som ett normaltill-
stånd, samt om rasismen som något onormalt,
marginellt, avgränsat och patologiskt, bidrog
nyhetsjournalistiken till att osynliggöra den mer
strukturella rasismen och de maktförhållanden
som är knutna till den rasistiska diskursen.

Bland de övriga delstudierna finns några som riktar
särskild uppmärksamhet mot en specifik nyhets-
händelse: demonstrationerna och antidemon-
strationerna på Karl den XII:s dödsdag den 30:e no-
vember. Under sju år följer Löwander nyheterna om
dessa demonstrationer i Rapport och Aktuellt. Dessa
analyser bekräftar i stort slutsatserna från huvud-
studien. Utöver detta kommer Löwander också fram
till att antirasisterna i dessa nyhetsinslag genomgå-
ende beskrivs som lagbrytare och hot mot samhälls-
ordningen. I anslutning till denna specifika nyhets-
händelse genomförs också en receptionsstudie och
en mindre studie av hur journalisterna på en redak-
tion arbetade med dessa nyheter.

Detta är utan tvekan en på flera sätt mycket vik-
tig avhandling. Den knyter an till en internationell
forskning som visat hur nyhetsjournalistik reprodu-
cerar rasistisk ideologi och bidrar till att göra denna
ideologi till common sense uppfattningar i samhäl-
let. Forskningen har också visat hur nyhets-
journalistiken ofta legitimerar snarare än motverkar
invandrares underordnade ställning i samhället.
Löwander kan genom analyser av ett stort material
göra för troligt att detta i väsentlig utsträckning gäl-
ler även svensk nyhetsjournalistik. Avhandlingen
ger viktigt underlag för diskussioner om
journalistikens roll, vilka förväntningar som bör
ställas och på vilka sätt journalistiken skulle kunna
förändras. Avhandlingen är också viktig eftersom
den bidrar till ett outvecklat forskningsområde.
Konkreta empiriska studier av språket, av ideolo-
giska strukturer, i de texter som produceras inom
olika medier, är relativt ovanliga inom svensk sam-
hällsvetenskap. Detta är något märkligt med tanke
på den internationella teoriutveckling som på olika
sätt tillskrivit de språkliga strukturerna en avgö-
rande betydelse för förståelsen av sociala institutio-
ner och deras sätt att fungera.

Avhandlingen är mycket ambitiös i sina teoretiska
utgångspunkter och med avseende på det empiriska
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materialets omfattning. Tyvärr når Löwander, på
vissa punkter, inte riktigt ända fram. Avhandlingen
hade, tror jag, tjänat på om hon koncentrerat sina stu-
dier till ett något mindre material. Stora delar av stu-
dien är väl genomförd, men några av delstudierna
(framför allt receptionsstudien och studien på en ny-
hetsredaktion) innehåller en hel del oklarheter och
brister vad gäller de tillämpade undersökningsmeto-
derna. Hennes användning av det narrativa perspek-
tivet är inte helt övertygande. I vissa fall anser jag att
Löwander drar lite för enkla och generaliserande
slutsatser av ett material där olika tolkningar hade va-
rit möjliga. Dessa kritiska synpunkter till trots menar
jag att detta är en studie av stort värde såväl inom-
vetenskapligt som med avseende på dess samhälls-
relevans.

Mats Ekström
Medie- och kommunikations-
vetenskap
Högskolan i Örebro

Namnlöst-15 2005-08-22, 11:0897




