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Recensioner

Hagren Idevall, Karin: Språk och rasism. Privilegiering och diskriminering i
offentlig, medierad interaktion. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska
språk vid Uppsala universitet 97.) Diss. Uppsala 2016. ISBN 978-91-506-
2547-9.

Sambandet mellan språk och rasism är ett omfattande forskningsfält som sträcker sig
långt tillbaka i historien. Så har exempelvis nationalsocialismens rasistiska språkbruk
sysselsatt forskare från olika discipliner under flera decennier. De senaste årens identi-
tetspolitiska debatter och de växande mediala möjligheterna för språkbrukare att ge ut-
tryck för sin uppfattning i offentligheten har dock aktualiserat språkets roll i diskrimi-
nerande handlingar. Inte minst har offentliga diskussioner om integration och migration
visat hur rasistiska åsikter transporteras med hjälp av språket, men också hur motstånd
och protest mot dessa artikuleras genom skiftande språkliga praktiker. Det är dessa dis-
kursiva processer som står i fokus för Karin Hagren Idevalls (KHI) avhandling som för-
svarades i juni 2016 vid Uppsala universitet. Genom att studera samhälleliga debatter
och diskussioner i olika medier söker författaren svar på frågan hur rasism konstrueras
och utmanas i språklig interaktion. Avhandlingen intresserar sig också för vilka normer
och villkor som formar offentlighetens arenor för debatt om migration, integration och
flyktingpolitik. 

Det rör sig om en sammanläggningsavhandling som omfattar fem studier vilka pub-
licerats i tidskrifter och antologier samt en inledande kappa, där för avhandlingen cen-
trala begrepp, teoretiska och metodiska utgångspunkter samt generella aspekter på sam-
bandet mellan språk och rasism diskuteras. Undersökningen tar avstamp i ett postkolo-
nialt perspektiv på rasism, vilket framför allt innebär ett ifrågasättande av den kunskap
och de perspektiv som västerlandet producerat som generella sanningar, och som bidra-
git till att skapa och upprätthålla kolonialt förtryck. Avhandlingens analytiska ramverk
utgörs av den så kallade aktör-nätverksteorin (ANT) som har sitt ursprung i vetenskaps-
sociologin, men som har utvecklats interdisciplinärt av forskare som Bruno Latour, Mi-
chael Callon, John Law och Anne-Marie Mol. Epistemologiska premisser för teorin är
poststrukturalistiska antaganden om socialkonstruktivism, performativitet och anti-
essentialism. Då ANT inte tillhandahåller några språkvetenskapliga verktyg för att ana-
lysera diskursiva processer har KHI främst använt sig av socialsemiotiska metoder. Med
utgångspunkt i systemisk funktionell lingvistik har hon gjort interpersonella analyser av
språkhandlingar och modalitet, appraisal-analys som fokuserar på språklig evaluering
och olika typer av deltagande och engagemang samt multimodala analyser av visuella
resurser. Materialet består av artiklar och kommentarsfält på internet, inlägg och kom-
mentarer på det sociala bilddelningsmediet Instagram samt TV-sända partiledardebatter
från valet 2014. Avgörande kriterier för sammanställningen av undersökningskorpusen
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har varit att studera flerröstade kontexter om migration, integration och flyktingpolitik
som omfattar en mängd positioneringar och perspektiv. Ett ytterligare kriterium har va-
rit att uppnå ett visst mått av variation i materialet, till exempel så att både talad och skri-
ven interaktion, olika digitala arenor, olika slags aktörer etc. har undersökts.

Den första av avhandlingens fem studier publicerades i en antologi 2014 med titeln
Vernacular Literacies – Past, present, and future (red. Edlund, Edlund & Haugen). I ar-
tikeln undersöks kommentarsfältet till en ledarartikel som publicerades på Aftonbladets
webbplats 2012 och som handlar om sambandet mellan främlingsfientlighet, antifemi-
nism och hatet mot det »politiskt korrekta». De 615 kommentarer som föranleddes av
artikeln utgör analysmaterialet. I och med att debatten till stor del kom att handla om
vad som tillåts resp. refuseras i sådana kommentarsfält blir analysen också en metastu-
die av kommentarsfältet som genre och diskursiv praktik. Genrens regler möts av mot-
stånd från vissa skribenter som genom språkliga strategier försöker hävda sin rätt att ut-
trycka sina åsikter och undvika radering. Studiens styrka ligger i att kommentarsfältet
som genre sätts under lupp och därmed ges inblick i vilka makt- och motståndspositio-
ner som skapas där. Särskilt intressant är KHI:s konstaterande att positioneringen som
tystad, censurerad grupp hos flera av skribenterna står i kontrast till att just denna grupp
dominerar fältet.

Studie II publicerades i tidskriften Språk & Stil 24 (2014) och undersöker bruket av
uttrycket politiskt korrekt i samma material som användes för studie I. Artikeln är ett
viktigt bidrag till såväl debatten som forskningen om hur den politiska korrektheten an-
vänds som retorisk figur i det politiska samtalet. KHI visar i sin analys hur motståndarna
mot den ledarartikel som diskuteras i kommentarsfälten med hjälp av den stigmatise-
rande benämningen pk positionerar försvararna av ett mångkulturellt och jämställt sam-
hälle som en censurerande elit. I och med att dessa åsikter tillskrivs en radikal men på
samma gång okritisk linje, normaliseras istället motståndarna mot mångkultur och
feminism som en neutral men kritisk grupp med uppgift att representera sanningen i
debatten. Samtidigt visar KHI:s analys att också de antirasistiska rösterna re_produce-
rar1 ett hierarkiskt skillnadsskapande: i försvarandet av demokratiska och mångkultu-
rella värden finns trots allt ett »vi» som försvarar ett »dom». 

Den tredje studien är från 2015 och ingår i antologin Från social kategorisering till
diskriminering. Fyra studier av språk och diskriminering och ett modellförslag (red.
Mats Landqvist). Artikeln behandlar föreställningar om muslimer och islam i kommen-
tarsfält på internet och hur dessa kontrasteras mot föreställningar om Sverige och
svenskar. Materialet utgörs av kommentarsfälten till fem artiklar som i sin tur är repliker
på en artikel från Dagens Nyheter 2012. I den här studien ges en av avhandlingens hu-
vudfrågor utrymme, nämligen hur diskriminering och privilegiering re_produceras på
mikronivå. Genom att anlägga ett intersektionellt perspektiv som intresserar sig för hur
olika kategoriseringsgrunder som kön, etnicitet, religion samspelar vidgar KHI sitt ana-
lytiska spektrum. Hon kan exempelvis visa hur detta samspel blir betydelsefullt i spän-
ningsfältet mellan muslimska och svenska feminister, där de senare argumenterar ur en
privilegierad position, och enligt de förra missar det patriarkala förtrycket i sitt försvar
av islam. 
1 Jag följer författarens skrivsätt, där understrecket markerar att det i reproducerandet inte rör sig
om ett rent återgivande utan också om en ny, förskjuten upprepning med potential att förändra be-
tydelsen.
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KHI finner inga belägg i sitt material för att muslimer inkluderas i definitionen av det
svenska och att skillnadgörande är något som präglar samtliga diskursiva processer i
kommentarsfälten. Här uppdagas också ett förhållningsproblem för forskaren som hade
förtjänat en diskussion: Artikelns huvudrubrik »Punktualiseringar av islam, muslimer,
svenskar och det svenska samhället» illustrerar hur forskaren förleds att re_producera
dessa asymmetriska kategorier genom att islam, muslimer, svenskar och det svenska
samhället ställs bredvid varandra med additiv interpunktion som vore de jämförbara ka-
tegorier.

Studie IV skiljer sig något från de övriga undersökningarna och är också publicerad
i ett icke språkvetenskapligt forum, i Tidskrift för genusvetenskap 36 (3) 2015. Det är
den enda av studierna som inte tillämpar aktör-nätverksteorin och istället anlägger ett
mer renodlat postkolonialt perspektiv. För sin undersökning har KHI studerat 600 kom-
mentarer som postades på den aktivistiska plattformen och Instagramkontot MAKT-
HAVARNA från juli 2014 till januari 2015. På plattformen diskuteras rasism och vit-
hetsnormer i ett så kallat separatistiskt rum: plattformen är offentligt tillgänglig för alla,
men regler har uppställts för bruket av mediet, så att endast personer med egen erfaren-
het av rasistisk diskriminering får delta aktivt i kommentarsfältet. KHI kan med ut-
gångspunkt i en appraisal-analys som lägger fokus på bedömning och dialogicitet visa
hur reglerna tidvis inte respekteras och vilka reaktioner detta framkallar. Reaktionerna
är inte sällan positiva men blir ändå ifrågasättande genom att de bryter mot de regle-
rande praktikerna. På så vis är studien ett viktigt bidrag till hur privilegierade positioner
upprätthålls i praktiken och hur personer agerar när de får sina privilegier synliggjorda
och ifrågasatta. En ytterligare förtjänst med studien är att ljuset riktas mot ett material
som belyser antirasistisk aktivism på internet men som hittills inte uppmärksammas av
forskningen. Det är ett explicit syfte i postkoloniala studier att lyfta andra typer av ma-
terial och källor än de som dominerar i forskningen.

Den femte studien publicerades 2016 i skriftserien Språk och interaktion utgiven vid
Helsingfors universitet. Den tar upp frågan hur politiker talar om migration i Sverige un-
der åtta tv-sända partiledardebatter inför valet 2014. Med hjälp av appraisal-analys och
multimodal diskursanalys undersöker KHI hur och med vilka medel partiledarna posi-
tioneras i relation till varandra, vilka attityder till migration som kommer till uttryck i
debatterna genom deltagarnas interaktion, men även genom själva formatet debatten
som medieproduktion. Analysen visar att Sverigedemokraternas partiledare Jimmie
Åkesson positioneras som en central gestalt dels genom den polarisering som sker i dia-
logen med de andra partiledarna, dels genom kameraperspektivet som zoomar in
SD-ledaren betydligt oftare än de andra debattörerna även när han inte har ordet. Den
multimodala analysen åskådliggör också att de negativa attityder till migration som
Sverigedemokraterna för fram förstärks genom de visuella representationer av flyk-
tingar som förekommer i SVT:s partiledardebatter. Genom att människorna avbildas på
ett sätt som framställer dem som många, homogena, främmande och passiva understöd-
jer medieproduktionen visuellt den hotbild som Sverigedemokraternas ordförande
frambesvärjer. 

En sammanfattande översikt av det här slaget kan givetvis inte göra avhandlingen
rättvisa och därför vill jag poängtera att det rör sig om ett teoretiskt välgrundat och per-
spektivrikt arbete med ny kunskap och många tankeväckande reflexioner som här inte
kan diskuteras i sin helhet. För forskare som ägnar sig åt språk och diskriminering, men
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även språk och politik i vid mening är det här en bok att förhålla sig till. Dessutom kom-
mer den introducerande kappan att vara värdefull kurslitteratur för studenter som intres-
serar sig för politisk diskursanalys och behöver lingvistiska verktyg. 

Aktör-nätverksteorin (ANT) är en spännande etnometodologisk ansats för att studera
hur olika slags fenomen förhåller sig till varandra i en komplex, dynamisk, icke-hierar-
kisk nätverksstruktur. I de två första studierna blir jag inte helt igenom övertygad om att
ANT verkligen innebär ett mervärde förutom att andra beteckningar införs för typiska
fenomen i (semi-)offentligt, politiskt språkbruk som redan operationaliserats i diskurs-
analytiska studier eller inom politisk semantik. I studie III och V framgår emellertid tyd-
ligare hur ANT kräver ett annat perspektiv på materialet med ett fokus på det hetero-
gena, flerröstade och ambivalenta i interaktionen. Dessutom synliggör KHI i sina ana-
lyser vikten av att analysera meso-nivån, där även icke-mänskliga aktörer tillskrivs en
central roll. 

ANT-terminologin tillför också en metaforisk dimension som kan hjälpa till i förstå-
elsen av hur diskriminering och privilegiering fungerar. Ett genomgående resultat i
samtliga delstudier är hur konceptet skillnad ligger till grund för de positioneringar och
kategoriseringar som görs även när det gäller yttranden som argumenterar för mångfald
och ett öppet samhälle. KHI kallar konstruktionen av skillnad för en svart låda, det vill
säga normföreställningar som är så självklara och förgivettagna att de re_produceras
strukturellt utan att ifrågasättas eller ens uppmärksammas. En annan svart låda är före-
ställningen om nationen. Oavsett vilken inställning till invandring debattörerna i av-
handlingens material intar dominerar bilden av ett hotat Sverige. Medan främlingsfient-
liga röster ser hotet mot Sverige som ett etniskt, kulturellt och religiöst homogent land,
ser de som försvarar mångfald och invandring bilden av det toleranta och öppna Sverige
som hotat. Det som förhandlas är vad nationen ska vara, men aldrig själva utgångspunk-
ten att världen delas in i nationer och att dessa nationer definierar människor utifrån na-
tionens gränser. De svarta lådorna kan utmanas och vara mer eller mindre hårt förpack-
ade, men de utgör alltid premisser för våra diskussioner.

Formatet sammanläggningsavhandling har både för- och nackdelar, vilket blir tyd-
ligt i KHI:s arbete. I ett ämne som språk och rasism finns en påkallad interdisciplina-
ritet som lämpar sig för artiklar med skiftande perspektiv som publiceras i olika fo-
rum. En styrka är också att KHI kan ställa nya frågor till samma material i de olika
artiklarna samtidigt som artikelformatet leder till ett varierat material, vilket kan ses
som en injektion till ett forskningsområde som gärna använt sig av skrivet språk med
få röster. 

I en sammanläggningsavhandling blir forskarens vetenskapliga utveckling tydlig i
och med att de senare artiklarna uppvisar en större mognad i både teoretisk och empirisk
hantering liksom en bättre analytisk skärpa. Samtidigt inställer sig ofrånkomligt en
känsla av upprepning efter att aktör-nätverksteorin presenterats i fyra artiklar och dess-
utom i introduktionen. Det största problemet är dock att artikelformatet inte erbjuder
monografins möjligheter att fördjupa analys och diskussion, vilket endast delvis kan
kompenseras av kappan. Medan KHI redogör utförligt för sitt val av material i introduk-
tionen, förblir urvalet av de exempel hon väljer att presentera i artiklarna inte alltid klart.
Ibland saknas också en kontext för att intersubjektivitet ska möjliggöras. Det gäller ex-
empelvis det implicit rasistiska språkbruket i studie I (s. 87), där läsaren helt får förlita
sig på författarens tolkning. Transparens och tillgänglighet för ett material är för övrigt
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viktiga kriterier inom text- och diskursforskning som i föreliggande studier delvis fått
stå tillbaka för forskningsetiska överväganden (s. 34–37 i kappan). Det här är en utma-
ning för språkvetenskaplig forskning som i allt högre utsträckning använder sig av so-
ciala medier som undersökningsobjekt.

Avhandlingens titel – Språk och rasism – löper en viss risk att betraktas som pre-
tentiös, då den gör anspråk på att ringa in ett såväl omfattande som multidisciplinärt
fält, vilket en enskild avhandling förstås inte går i land med. Trots detta bör KHI:s ar-
bete ses som en viktig utgångspunkt för en språkvetenskaplig forskning i en svensk
kontext som i högre grad än tidigare tar sig an sambandet mellan språk och rasism.
Hon konstaterar själv att hennes resultat knappast kan ge en generaliserad bild av hur
diskriminering och privilegiering re_produceras språkligt, men avhandlingens studier
öppnar definitivt upp nya perspektiv för hur rasism tar sig uttryck och vilka teoretiska
koncept och metodiska verktyg vi kan använda oss av för att analysera diskrimine-
rande handlingar. 

Det här är en avhandling som bör kunna finna många läsare, då avhandlingen också
ställer frågor som går långt bortom språkvetenskapens vanliga domäner, nämligen om
vilka normer och villkor som formar de offentliga arenorna för debatt och vilken inver-
kan mediet kan ha för deltagande. En av avhandlingens största förtjänster är att den ger
sig i kast med den komplexa genren kommentarsfält som trots sin öppenhet och till-
gänglighet måste förhålla sig till vissa ramar. Den möjlighet till offentlighet som kom-
mentarsfält och sociala medier har skapat kommer att sysselsätta såväl samhällsdebatten
som forskningen lång tid framöver. KHI:s analyser visar tydligt att den till synes oänd-
liga tillgången på diskussionsfora i både gamla och nya medier inte leder till att alla rös-
ter deltar i det offentliga samtalet. Hon nyanserar bilden av ett forum som är öppet för
alla med internetuppkoppling och menar att man snarare bör tala om cybersalonger med
särskilt språkbruk och reglerat deltagande. Hennes material synliggör också konflikten
mellan den demokratiska möjligheten att göra sin röst hörd och respekten för yttrande-
frihetens gränser. Kommentarsfälten blir inte sällan till en arena för olika typer av dis-
kriminerande språkhandlingar, och problemet med hate speech är brännande aktuellt.
Liksom kommentarsfältens administratörer har tvingats förhålla sig till diskriminerande
språkbruk kommer de ansvariga för sociala medier att behöva hantera detta problem
(vilket de inte gör idag). Desto viktigare att det finns språkvetenskaplig forskning om
hur rasism konstrueras och utmanas i interaktion.

Charlotta Seiler Brylla
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Var uppstår det litterära verket? Ska vi söka dess ursprung i författarens minnen, i reak-
tionen på andra litterära texter, i det förtroliga samtalet? Föds det ur behovet av mat och




