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Abstract 
 

The aim of this essay is to show how the word apartheid is used in Swedish newspapers 

2001–2013, when it‟s not referring to the former system of racial segregation in South Africa. 

One part of the study focuses on the linguistic structure of the metaphorical use and the other 

part analyses the phenomena that are described with the metaphor apartheid.  

A corpus study is carried out in Korp from Språkbanken and finds 329 tokens of the word 

apartheid that indicate semantic broadening or metaphorical use. 156 of them are compounds, 

in which apartheid can appear as either head or modifier. The most frequent phenomenon to 

be conceptualized as apartheid is the political situation in Israel/Palestine. Other frequent 

themes are ethnic/religious/national groups of people, gender, migration and immigration and 

the former racial segregation in the U.S.  
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1. Inledning 
 

Enligt den tyske språkvetaren Thomas Niehr, som särskilt forskat om offentligt språk, är 

språk en nödvändighet för politik (Niehr 2014:11). Språk har dessutom en konstruerande 

funktion, det både beskriver och skapar verkligheten. Eftersom det enligt vissa synsätt inte 

finns någon exakt överensstämmelse mellan en referens i verkligheten och dess beteckning i 

språket kan man anpassa språket och välja ord utifrån ens syfte (Niehr 2014:14). I en kontext 

säger ett ord alltså oftast mer än den ”bokstavliga” betydelse som står att finna i en ordbok. 

Ord kan vara värderande och säga något om talaren och/eller dennes inställning i frågan (jfr 

Niehr 2014:14, 67). Att studera ord och ordval inom politiken kan därför vara ett sätt att 

upptäcka och förstå politiska åsikter och motiv.  

Metaforer är en del av politiskt språk, dels som retoriska och estetiska instrument, dels i 

konstruktionen av själva politiken. Metaforers grundläggande funktioner som förklarande 

och/eller övertygande gör dem användbara i politiskt språk (jfr Pappas 2003:41). Metaforer 

inom politiken hämtas från mycket spridda domäner, till exempel djurliv, mekanik, familj, 

sport och fysik (Pappas 2003). En annan domän är historiska politiska fenomen eller 

händelser. Exempel på det är användningen av Holocaust om bland annat AIDS och den 

amerikanska slavhandeln (Caron 2005, Modras 1995). Även inom vardagsspråket finns 

politiska metaforer, till exempel fascist om någon som är irriterande noggrann (Melin & 

Parkvall 2016:112–113). Till den här kategorin hör också apartheid som är föremål för den 

här studien. 

Apartheid kan ses som en av 1900-talets stora internationella politiska frågor och ordet 

blev internationellt när det lånades till andra språk från afrikaans. Minnena av 

rassegregationen finns kvar – i Sydafrika och i världen, och ordet apartheid lever också 

vidare, inte bara som en direkt historisk referens, utan som en historisk analogi och metafor.  

Till exempel presenterade Språktidningen i oktober 2013 valutaapartheid som veckans 

nyord efter att ordet hade dykt upp i nyhetsrapportering om hur Kuba skulle överge 

uppdelningen mellan två olika valutor och övergå till en enhetlig (Språktidningen 2013). Och 

i en artikel i Dagens nyheter 2018 används könspartheid för att beskriva situationen för 

kvinnor i Saudiarabien: 

 
(1) Det anmärkningsvärda är inte träningen i sig. Kombinationen kampsport och kvinnor har ju 

funnits i decennier vid det här laget. Utan att detta sker i könsapartheidens högborg, 

Saudiarabien.
1
 (Ohlsson 2018:8) 

 

Apartheid är en etablerad metafor i tyskan och används om segregation eller ojämlikhet inom 

olika domäner (Månsson 2018, Ängsal 2017). I engelskan finns en utvidgad betydelse 

kodifierad i Oxford Dictionairies: ”segregation on other grounds than race” (Oxford 

Dictionairies) . Exemplen ovan tyder på att metaforiskt bruk förekommer också i svenskan, 

vilket motiverar att fenomenet studeras också i svenskt språkbruk. Eftersom apartheid är ett 

internationellt ord som återfinns i många språk blir det också relevant att jämföra om också 

den utvidgade betydelsen följer en internationell konvention eller om den skiljer sig åt mellan 

olika språk. I den här uppsatsen görs därför kontrastiva jämförelser med tyska. Likheter 

mellan språken skulle indikera en internationell konvention, medan skillnader mellan språken 

skulle tala emot det. 

Uppsatsen undersöker alltså användningen av ordet apartheid i svensk medietext i början 

av 2000-talet och kan ses som en fortsättning på Månsson (2018) och Ängsal (2017). Studien 

liknar de två tidigare i såväl metod- och materialval som analys, med syftet att kunna göra 

kontrastiva jämförelser mellan språkbruket i tyska och svenska. Studien tar också samma 

                                                 
1
 Min fetmarkering. Detta gäller också för uppsatsens exempel ur korpusmaterialet.  
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teoretiska utgångspunkt som Månsson (2018): språk och politik (i tysk språkvetenskap kallat 

Politolinguistik) samt komponentanalys.  

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att visa hur ordet apartheid används i svensk samtida 

tidningstext, de gånger ordet inte refererar till det tidigare politiska systemet för 

rassegregation i Sydafrika. 

Uppsatsen uppläggning är tvådelad. Den första delen undersöker den språkliga formen och 

eventuella mönster i hur metaforen konstrueras utifrån följande frågeställningar:  

 

- Vilka sammansättningar med apartheid förekommer, och är apartheid för- och/eller 

efterled i dessa? 

- Vilka attribut förekommer som bestämningar till ordet apartheid? 

- Finns det mönster och generella drag i den språkliga formen och/eller dess funktion 

för ordets betydelse? 

Den andra delen inriktas på den semantiska dimensionen och de fenomen om vilka 

metaforiskt apartheid används. De därtill hörande frågeställningarna är: 

 

- Om vilka fenomen används ordet apartheid? Går det att urskilja mönster i 

måldomänerna? 

- Vilka av grundbetydelsens betydelsekomponenter överförs i metaforisk användning 

och vilka gör det inte? 

- Överförs apartheids negativa laddning och negativa konnotationer vid metaforisk 

användning? 

Som en fortsättning på Månsson (2018) finns också den mer övergripande frågeställningen: 

 

- Vilka likheter och/eller skillnader i användning av metaforiskt apartheid visar sig i ett 

kontrastivt perspektiv mellan det svenska och tyska språkbruket? 

 

1.2. Avgränsningar 

 

Uppsatsen ska ge en bild av det aktuella språkbruket under tidigt 2000-tal och avser alltså inte 

att beskriva eventuella skillnader av över tid inom tidsspannet 2001–2013. Studien svarar till 

exempel inte på om vissa måldomäner har tillkommit senare eller om den utvidgade 

betydelsen har ökat eller minskat i användning under perioden. 

I svensk forskningstradition hade ett möjligt alternativ till den teori som används i 

uppsatsen varit att anta en diskursanalytiskt ansats; en vid definition av diskursanalys som 

”analys av autentiskt språkbruk och kontexten kring detta” (Johansson & Karlsson 2017:65) 

skulle mycket väl kunna innefatta den här studien. Men med stöd i den ofta förekommande 

beskrivningen av diskursanalytisk forskning som ”tillämpad, dvs. som använder 

språkvetenskapen för att säga någonting om något annat: om samhället, om lärande, om social 

organisation eller kultur” (Johansson & Karlsson 2017:69), väljer jag dock att inte använda 

mig av diskursanalytisk teori. Studien syfte är att undersöka och beskriva språkbruket och gör 

inte anspråk på att säga något om något annat än det. Det blir en intressant annan studie. 

 



 

3 

1.3. Bakgrund 

 

I det här avsnittet ges en bakgrund till ordet apartheid. I det första avsnittet beskrivs dess 

ursprung och historia fram till idag och i det andra avsnittet presenteras hur apartheid 

definieras i nutida ordböcker, både för svenska och för några andra europeiska språk.  

 

1.3.1. Ordet apartheids ursprung 

 

Apartheid kommer från afrikaans där det ursprungligen betydde ‟åtskillnad‟ och lånades in i 

svenskan på 1950-talet (SO). Termen blev etablerad och definierad i Sydafrika på 1940-talet; 

första gången ordet användes i press var i Die Burger 1943 och i det sydafrikanska 

parlamentet hördes det första gången 1944 (Giliomee, 2003:373 f.). 

Apartheid blev lagstadgat efter valet 1948, men segregeringen av vita, afrikaner, 

indiskättade och coloureds, med vita i privilegierad särställning, hade funnits redan tidigare. 

Apartheid fördömdes hårt av omvärlden och FN förklarade det vara ett brott mot 

mänskligheten. Sydafrika isolerades i den internationella politiken, en omfattande inre kritik 

växte fram och systemet blev till slut ohållbart. Att Nelson Mandela 1994 valdes till president 

ses som det symboliska för slutet på apartheideran i Sydafrika (ne.se). 

I den FN-konvention från 1973 som förklarar apartheid som ett brott mot mänskligheten 

ges ordet en utvidgad betydelse. I konventionens andra artikel definieras apartheid: 

 
the term "the crime of apartheid", which shall include similar policies and practices of racial 

segregation and discrimination as practised in southern Africa, shall apply to the following 

inhuman acts committed for the purpose of establishing and maintaining domination by one racial 

group of persons over any other racial group of persons and systematically oppressing them […] 

(United Nations, 1973:245, kursivering i originalet) 

 

Den juridiska termen apartheid är alltså inte isolerad till Sydafrika. Att denna definition sedan 

blivit vedertagen bekräftas av en FN-rapport om situationen i Israel/Palestina från 2017: “This 

report assumes that the term „apartheid‟ has come to have universal application in 

international law and is accordingly not confined to the South African case” (United Nations, 

2017:24). Ängsal (2017) påpekar dock att det inte går att säga i hur stor utsträckning 

definitionen kan sägas vara etablerad i språkbruket utanför diskurser inom och om 

internationell rätt (Ängsal 2017:84). 

Ordet skulle vid införandet vara ett positivt ord, som inte syftade till att avgränsa utan ge 

möjligheter (Giliomee 2003:374). Men med den omfattande kritiken mot systemet, nationellt 

och internationellt, utvecklades det till ett numera mycket negativt laddat ord (Ängsal 

2017:76). 

 

1.3.2. Ordboksdefinitioner av apartheid 

 

Som utgångspunkt för den här studien ligger den kodifierade betydelsen av ordet apartheid, 

alltså den beskrivning som finns att hitta i ordböcker och ordlistor, primärt Svensk ordbok 

utgiven av Svenska akademien (SO). I SO definieras apartheid som 

 
politik som kännetecknas av genomförd rasåtskillnad och i praktiken svår diskriminering av icke-

vita; särsk. tidigare i Sydafrika (SO). 
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I Nationalencyklopedin inleds artikeln om apartheid med definitionen 

 
det samhällssystem och regelverk som fram till 1990-talets början behärskade Sydafrika  

(ne.se) 

 

I Svenska akademiens ordlista (SAOL), som visserligen inte ger lika utförliga 

betydelsedefinitioner, men som kan jämföras över tid, kan man se att definitionen har 

omformulerats sedan ordet för första gången togs upp i SAOL 10 år 1973. Då var definitionen 

”rasåtskillnad i Sydafrika” (saolhist.se). Den beskrivningen följer med i de efterkommande 

upplagorna, men i SAOL 14, som är den senaste versionen från 2015, är formuleringen 

istället ”rasåtskillnad särsk. förr i Sydafrika” (saolhist.se). Betydelsen har alltså blivit mer 

övergripande och Sydafrika är inte längre en nödvändig komponent i ordets definition, en 

förändring som också överensstämmer med SO från 2009. 

Apartheid är ett internationellt ord som lånats in i många språk. En översikt över 

ordboksposter i några andra europeiska språk visar att den kodifierade betydelsen till viss del 

skiljer sig åt mellan olika språk. I tyskans referensordbok Duden är betydelsen isolerad till 

den tidigare rasåtskillnaden i Sydafrika:  

 
politisch-gesellschaftliche Doktrin der Rassentrennung, nach der früher die einzelnen ethnischen 

Bevölkerungsgruppen in der Republik Südafrika voneinander getrennt wurden (Duden Online)  

[politisk och samhällelig doktrin av rasåtskillnad i enlighet med vilken de olika etniska 

befolkningsgrupperna tidigare åtskiljdes från varandra i republiken Sydafrika]
2
  

 

Den danske Ordbog har också en stark koppling till Sydafrika, men själva definitionen är 

formulerad självständig från Sydafrika: 

 
politisk, social, økonomisk og geografisk adskillelse af hvide og ikkehvide mennesker med 

diskriminering af ikkehvide – praktiseret i Sydafrika 1950–1993 (Den danske Ordbog) 

 

Även i franskan ingår Sydafrika i definitionen: 

 
Hist. Ségrégation des populations basée sur le critère de la couleur de la peau, en Afrique du Sud 

(pratiquée officiellement jusqu‟en 1990) – Par ext. Un apartheid linguistique, social. (Le Grand 

Robert) 

[hist. Segregering av befolkning baserad på hudfärg, i Sydafrika (officiellt praktiserad fram till 

1991) – utvidgat en lingvistisk, social apartheid]
3
 

 

Dock finns där också ett tillägg om ”en lingvistisk, social apartheid” som visar att ordet också 

kan användas på andra sätt än direkt refererande till det sydafrikanska systemet. I engelskan 

är betydelsen tudelad:  

 
1) (in South Africa) a policy or system of segregation or discrimination on grounds of race  

2) segregation on other grounds than race ‘gender apartheid’ (Oxford Dictionaries, kursivering i 

originalet)  

 

Den första definitionen beskriver rasåtskillnad, men låter Sydafrika stå inom parentes. Det 

befäster en stark koppling till Sydafrika, men visar också att det inte är en nödvändig 

komponent i betydelsen. Den andra definitionen beskriver annan form av segregation än 

baserad på ras. 

Sammanfattningsvis finns det alltså vissa skillnader i definitionerna av ordet, dels när det 

gäller hur stark kopplingen till Sydafrika är, dels om olika former av segregation innefattas 

                                                 
2
 Min översättning. 

3
 Min översättning.  
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eller enbart specifikt rassegregation. Skillnaderna i beskrivning motiverar en studie av hur 

språkbruket ser ut. En medvetenhet om ordets användning i olika språk är relevant för studien 

eftersom många av de belägg som finns i svenska texter kommer från en internationell 

kontext. Ordet är internationellt och många direkta citat är översättningar av yttranden på 

andra språk, och de fenomen som skildras har sannolikt samtidigt skildrats även på andra 

språk. Det är därför rimligt att anta att språkbruken påverkar varandra och att det kring 

internationella fenomen skapas ett internationellt språkbruk. 
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2. Tidigare forskning 
 

I det följande kapitlet presenteras först några studier som analyserat andra ord för historiska 

situationer som metaforer. Sedan redogör jag för de två studier av metaforiskt Apartheid i 

tyskan som den här studien ansluter till: Ängsal (2017) och Månsson (2018).  

 

2.1. Nutidshistoriska politiska ord i metaforisk användning 

 

Det finns några politiska ord från nutidshistorien som idag används metaforiskt. Caron (2005) 

diskuterar och problematiserar hur Holocaust används om AIDS. Modras (1995) lyfter också 

fram exempel på hur Holocaust används metaforiskt; abortmotståndare i USA har talat om 

abort som ”the American Holocaust”, häxbränningar på 1600-talet har beskrivits som 

”Women‟s Holocaust”, och slavhandeln har kallats ”the African-American Holocaust”. 

Modras slutsats är att Holocaust har blivit ”an archetypal symbol not simply for evil but for 

the kind of „macroevil‟ (D.Dietrich) that transcends description” (Modras 1995:231). 

Melin och Parkvall (2016) tar i den populärvetenskapliga boken ”Laddade ord” upp 

utvecklingen i betydelse och konnotation av ordet fascism som på 30-talet syftade på de då 

existerande fascistiska partierna. Därefter blev ordet konventionaliserat som ett negativt 

uttryck om nationalistiska grupper i allmänhet och sedan utvecklandes det till ett s.k. tomt 

värdeord som i princip bara betyder ”något vi ogillar/avskyr/hatar” (Melin & Parkvall 

2016:111). Till exempel kan en fascist vara en person som är överdrivet fokuserad på ordning, 

som tvättstugefascist eller språkfascist (Melin & Parkvall 2016:110–113). Även Sjöström 

(2001) tar upp fascism och beskriver det som en av flera -ismer som används pejorativt som 

ett ironiskt uttryck om ”ensidiga synsätt inom de politiska och sociala områdena” (Sjöström 

2001:149) och ger exemplet hälsofascism.  

Gemensamt för slutsatserna om samtliga dessa ord är att den metaforiska användningen är 

kontroversiell: Att Magdalena Andersson och Stefan Löfvén 2015 kallade 

Sverigedemokraterna för ”fascister” väckte det omedelbart debatt i Sverige (Melin & Parkvall 

2016:110). Holocaust som metafor för AIDS är kritiserad och anses vara oproportionerlig och 

nedvärderande (Caron 2005:63) och Modras (1995) skriver om Holocaust att det av vissa 

anses att förintelsen saknar motstycke, vilket orättfärdigar den som metafor.  

 

2.2. Apartheid som metafor 

 

Metaforisk användning och utvidgad betydelse av ordet Apartheid i tyskan har studerats av 

Ängsal (2017) och Månsson (2018). Studierna utgår från en gemensam korpus bestående av 

texter från fyra tyska tidningar från åren 1994–2014. Ängsal (2017) undersöker 

sammansättningarna med Apartheid i materialet och Månsson (2018) de fristående orden. 

 

2.2.1. Ängsal 2017 

 

Av 3 101 sammansättningar med ordet Apartheid i Ängsal (2017) är 204 sammansättningar 

med metaforisk betydelse. Sammansättningarna är både av typen där Apartheid är förled och 

där det är efterled. Ängsal listar 15 olika sammansättningar som förekommer tre eller fler 

gånger i materialet. De vanligast förekommande är Geschlechterapartheid, Apartheid-Mauer 

och apartheidähnlich, men relevant att notera är också att 86 av de 204 träffarna kommer från 
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sammansättningar som förekommer två eller färre gånger i materialet. Det tycks alltså finnas 

en stor bredd och kreativitet i både användandet av metaforen och skapandet av 

sammansättningar, några okonventionella exempel som lyfts fram är Türsteher-Apartheid 

‟dörrvaktsapartheid‟ och Tee-Apartheid ‟teapartheid‟. Skrivsättet av sammansättningarna 

varierar när det gäller användning av bindestreck och/eller foge-s, vilket Ängsal menar tyder 

på att sammansättningarna är förhållandevis ovanliga i språkbruket och inte har en 

standardspråklig norm (Ängsal 2017:81–83). 

Ängsal gör en tematisk klassificering av beläggen. Den domineras av två fält: 

Israel/Palestina och kön/gender. De andra kategoriserade temana är efter fallande frekvens: 

situationen för olika etniska och religiösa grupper, skola och utbildning, finansväsen och 

näringsliv, USA (f.a. de f.d. lagstadgade rassegregationen) och miljö. Utöver dessa är ungefär 

en fjärdedel av beläggen sorterade som övriga teman (Ängsal 2017:87). Mer än en fjärdedel 

av de metaforiska sammansättningarna (57 av 204) används om situationen i Israel/Palestina. 

Apartheid-Mauer är det vanligaste ordet, och generellt är Apartheid förled i 

sammansättningarna, som i Apartheidstraßen och Apartheidswall (Ängsal 2017:87). 

Kön/gender är det näst vanligaste temat (38 av 204 belägg), främst genom 

sammansättningen Geschlechterapartheid. Beläggen behandlar förhållandet mellan könen, 

majoriteten av dem i samband med islam. Andra träffar handlar om könsmaktsordningen i 

andra kontexter, och sammansättningen Genderapartheid används bland annat när könsroller 

diskuteras (Ängsal 2017:84–85). 

 

2.2.2. Månsson 2018 

 

I Månsson (2018) undersöks 698 belägg av det fristående ordet Apartheid i metaforisk 

betydelse. En analys av nominalfraserna, med apartheid antingen som attribut eller som 

huvudord för ett attribut, visar att attributen används för att modifiera en eller flera 

betydelsekomponenter. Framför allt är det grunden för apartheid som modifieras, genom till 

exempel attribut som sozial, ökonomisch och israelisch. (Månsson 2018:14) En annan 

framträdande funktion är att distansera sig från ordets grundbetydelse. Med hjälp av 

konstruktioner som eine Art von Apartheid, eine Form von Apartheid och attributet neu 

markeras en medvetenhet om att ordet inte används i sin grundbetydelse (Månson 2018:15). 

Enligt den tematiska kategoriseringen är de mest frekvent förekommande temana etniska 

och religiösa grupper (378 av 698), som i sin tur domineras av Israel/Palestina (175 av 378); 

ekonomiska förutsättningar, som tematiserar ojämlikhet mellan rika och fattiga (55 av 698); 

migration och integration (40 av 698); kön (26 av 698); och boendesegregation (26 av 298).  

En förhållandevis stor andel belägg finns dessutom i kategorin övrigt, vilket tyder på att 

metaforen är etablerad och produktiv och används relativt fritt och kreativt i språkbruket. I 

kategorin finns belägg som rör segregation inom spritt skilda fenomen, som turister och 

lokalinvånare, skid- respektive snowboardåkare och olika konststilar (Månsson 2018:20, 33). 

Månsson (2018) och Ängsal (2017) visar att metaforisk användning av Apartheid är 

etablerat i tyskan. I tyskans referensordbok Duden är ordets betydelse endast kopplad till det 

tidigare systemet i Sydafrika, men studierna visar goda belägg för att en utvidgad betydelse 

finns i bruket. I Månsson sammanfattas de många metaforiska beläggen i två 

betydelseutvidgningar: 1) andra politiska system baserade på rasåtskillnad och 2) segregation 

utifrån något annat än ras, och menar vidare att Apartheid används synonymt med segregation 

och/eller diskriminering, om än som en mer negativt konnoterad variant (Månsson 2018:34). 
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3. Teori 
 

I det här kapitlet ges först en introduktion till språk och politik. Sedan beskrivs teorin om 

betydelsekomponenter och hur den används i studien. I ett avslutande avsnitt om metaforik 

diskuterar jag hur begreppet kan definieras och hur det tolkas i den här studien.  

   

3.1. Språk och politik
4
  

 

Enligt Niehr (2014) hör språk och politik hör nära samman. Han argumenterar för detta med 

att politik inte kan realiseras utan språk; politiska idéer, åsikter och ideologier såväl 

formuleras som förmedlas med hjälp av språk (Niehr 2014:11). Niehr definierar politiskt 

språk som inte bara språket hos politiker utan allt språkbruk både inom politiken, t.ex. i 

partier, och om politik, t.ex. i media eller i privata diskussioner (Niehr 2014:16–17).  

I den här studien undersöks tidningstext; massmedier spelar en stor roll för det politiska 

språket eftersom medier dels förmedlar information om politik, dels ägnar sig åt 

opinionsbildning. Bara det att medier styr vad som förmedlas och ”sätter agendan” för vad 

som får uppmärksamhet påverkar människors åsikter och verklighetsuppfattning. På vilket 

sätt information förmedlas – ur vilket perspektiv och med vilket ordval – påverkar också 

mottagarens intryck (Niehr 2014:15).  

Språk har en konstruerande funktion: det beskriver inte bara verkligheten utan konstruerar 

på samma gång densamma. Eftersom det enligt vissa synsätt är omöjligt att beskriva 

verkligheten helt objektivt – språk är ju en mänsklig konstruktion – visar sig den 

konstruerande aspekten till exempel i ordval. Ord är sällan neutrala och ordvalet kan 

omedvetet säga något om talarens egen inställning eller vara en medveten strategi för att 

förmedla den inställningen till mottagaren. Till exempel skulle en mottagares associationer till 

ett fenomen troligen bli olika beroende på om talaren benämner det som krig eller 

fredsuppehållande åtgärder (Niehr 2014:14). 

Metaforik är en del av politiskt språk och har studerats särskilt till exempel av Pappas 

(2003), som lyfter fram att metaforer har flera funktioner i politiskt språk: de är estetiska och 

retoriska instrument, de används för att konstituera ideologier och politiska teorier och de 

spelar roll i den kognitiva begreppsbildningen (Pappas 2003:13-14). 

Metaforers funktion kan i teorin delas in i två typer: förklarande och övertygande. Enligt 

Pappas (2003) finns en generell skillnad mellan teoretiska texter, där syftet är att förklara, och 

politiska tal, som syftar till att övertyga. Pappas menar dock också att metaforer ”i praktiken 

[har] båda funktionerna samtidigt, eftersom alla texter, oavsett typ, har som syfte att 

övertyga” (Pappas 2003:41). Istället menar han att en metafor kan vara antingen övervägande 

förklarande eller övervägande övertygande, eller inneha båda funktionerna i lika hög grad 

(Pappas 2003:41 f.).  

 

3.2. Betydelsekomponenter 

 

Ett sätt att definiera ett ords betydelse är att ta hjälp av s.k. betydelsekomponenter som delar 

upp betydelse i mindre delar. Olika kombinationer av komponenter bildar olika ords 

betydelse. Vanliga exempel för beskrivningen av det här är till exempel orden kvinna, maka 

och make: 

 

                                                 
4
 Delar av avsnittet är en översättning/omarbetning av motsvarande avsnitt i Månsson (2018). 
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kvinna  [HUMAN]  [FEMALE] [ADULT]  

maka  [HUMAN]  [FEMALE] [ADULT] [MARRIED] 

make  [HUMAN] [MALE]  [ADULT]  [MARRIED]  (jfr Saeed 2016:259) 

 

Skillnaden mellan kvinna och maka ligger i komponenten [MARRIED] och skillnaden mellan 

maka och make i att orden betecknar personer av olika kön. Att en betydelsekomponent ingår 

eller inte ingår i en betydelse kan också illustreras med plus- och minustecken. Då blir till 

exempel skillnaden mellan kvinna och flicka komponenten [+/-ADULT]. 

Komponentanalys är en relevant teori för den här studien eftersom fokus ligger på just 

nyansskillnader mellan olika betydelser. Så tydliga distinktioner som i exemplen ovan låter 

sig inte alltid göras mellan olika ord eller betydelser, men i det här fallet är komponenter 

användbara för att beskriva hur olika betydelser skiljer sig åt och hur olika delar av betydelsen 

överförs, fokuseras eller negligeras. 

Utifrån definitionen i SO blir komponenterna för ordet apartheid [ÅTSKILLNAD], 

[STRUKTURELL], [DISKRIMINERING], [POLITISK] och [BASERAT PÅ RAS]. Som vi sett tidigare är 

ordboksdefinitionen i SO utvidgad från ursprungsbetydelsen och omfattar inte bara den 

tidigare politiken i Sydafrika utan också andra liknande system. [SYDAFRIKA] är alltså inte är 

en fast komponent i ordets betydelse i svenskan, utan något som hör till kontexten. Men i den 

här studien väljer jag ändå att se komponenten som en del av den grundbetydelse som 

utvidgade och metaforiska betydelser utgår ifrån. 

Komponenten [POLITISK] avser i det här fallet att fenomenet är avsiktligt orsakat av 

politiska beslut, genom till exempel lagstiftning som i Sydafrika. Att den 

betydelsekomponenten inte överförs innebär således att fenomenet inte lika direkt kan kopplas 

till specifika politiska beslut. Exempel på detta från uppsatsen är belägg som syftar på 

boendesegregation och könsroller.  

 

3.3. Betydelseförändring 

 

Språk förändras ständigt. McMahan (1994) presenterar tre förutsättningar för språkförändring: 

1) ord är generellt mångtydiga och har betydelsenyanser, 2) språk överförs inte exakt från en 

generation till nästa och 3) förhållandet mellan ett ord och dess referens är arbiträrt 

(McMahan 1994:176 ff.) 

Språkförändring kan delas in i olika kategorier. Relevant för den här studien är framför allt 

generalisering. Det beskrivs utifrån termerna intension och extension. Ett begrepps intension 

är den information som finns i dess betydelse, ett begrepps extension är de möjliga referenter 

som begreppet kan användas om. Följaktligen innebär stor intension få möjliga referenter och 

liten extension; och liten intension ger stor extension – begreppet kan användas om många 

referenter. Vid generalisering blir tecknets intension mindre specifik (en betydelsekomponent 

förloras) och de möjliga referenterna ökar. Specialisering är det omvända fenomenet – 

tecknets extension utvidgas (en betydelsekomponent tillkommer) och de möjliga referenterna 

minskar i antal (McMahan 1994:178 f.) Förändringen av apartheid till att omfatta inte bara 

det sydafrikanska systemet utan också liknande, så som begreppet beskrivs av FN (1973) kan 

sägas vara en sådan generalisering. När betydelsekomponenten [SYDAFRIKA] försvinner blir 

begreppets betydelse mindre specifik och kan omfatta fler referenter (jfr Svanlund 2001:44).  
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3.4. Metaforik 

 

Hur termen metafor ska definieras är inte självklart. Trots att det finns mycket forskning i 

ämnet finns det inte någon allmänt vedertagen definition (Svanlund 2001:10). 

En grundläggande definition finns i Svenska ordbok: ”uttryck som används om ngt som 

liknar det som uttrycket egentligen står för” (SO). Svenska akademiens grammatik (SAG) 

formulerar sig fenomenet som ett ”visst slag av överförd betydelse som innebär att en 

betydelserelation överförs från ett primärt område till ett sekundärt (SAG volym 1:197). 

Denna studie ansluter sig (liksom Svanlund 2001 och Pappas 2003) till följande definition av 

Ekberg (1993): 
 

Metaforisk överföring innebär att vi använder oss av en semantisk struktur som hör till en viss, 

specifik erfarenhetsdomän. Inom den kognitiva semantiken benämner man de båda domäner som 

är involverade i en metaforisk överföring för käll- respektive måldomänen. Den ”bokstavliga” 

betydelsen hos ett metaforiskt uttryck är alltså den betydelse som uttrycket har i källdomänen, men 

den ”överförda” betydelsen är den betydelse som uttrycket har i måldomänen (Ekberg 1993:107) 

 

Utifrån den här förklaringsmodellen om käll- respektive måldomän betraktar jag det 

historiska systemet för rasåtskillnad i Sydafrika som ursprunglig källdomän och andra 

kontexter för måldomäner; allt bruk av apartheid utanför källdomänen tolkas som metaforisk 

användning. 

Grundläggande för metaforik är att alla drag från källdomänsbetydelsen inte överförs till 

måldomänsbetydelsen (Svanlund, 2001:49). Och även om metaforisk överföring skapar en 

”ny” betydelse är en metafor inte fristående från källdomänen. För att förstå betydelsen av en 

metafor krävs att man också känner till och förstår den bokstavliga betydelsen (jfr Stern 

2008:263, Ängsal 2017:74). Kopplingen till källdomänen kan dock förändras. Dragen från 

källdomänen kan minska i styrka och måldomänsdragen öka. Metaforisk betydelse kan med 

tiden konventionaliseras och lexikaliseras, dvs. bli en egen etablerad betydelsenyans i 

lexikonet, och vidare bli alltmer självständig i förhållande till betydelsen i källdomänen 

(Svanlund 2001:52). 
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4. Material och metod 
 

4.1. Material 

 

Studien har genomförts i ett urval korpusar i Språkbankens gränssnitt Korp. Materialet består 

av korpusarna GP 2001–2013 och Webbnyheter 2001–2013, totalt cirka 521 450 000 token. 

Korpusarna från GP har beskrivningen ”En korpus med texter från Göteborgsposten” 

(Språkbanken). Det är inte specificerat om korpusen innehåller samtliga texter från samtliga 

nummer eller om, och i så fall hur, ett urval har gjorts. Inte heller korpusarna med 

Webbnyheter är närmare specificerade utan beskrivs bara med ”Nyheter från svenska 

dagstidningars webbplatser” (Språkbanken), utan information om urvalet. I min analys av 

materialet har jag i Webbnyheter enbart stött på artiklar från Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet; det behöver inte betyda att korpusen består av endast dessa tidningar, men det är 

mycket troligt att de dominerar. Hur eventuella urval påverkar studiens resultat kan jag inte 

bedöma, men jag håller det för troligt att de är väl övervägda och motiverade av Språkbanken, 

och därför inte påverkar resultatet i någon större utsträckning.  

Medier spelar en stor roll för politiskt språk och politiskt språk förekommer i hög 

utsträckning i medietexter (Niehr 2014:5), vilket gör tidningstext till ett relevant material för 

studien. Valet gör det också möjligt att göra en jämförelse med det tyska materialet i Månsson 

(2018) och Ängsal (2017). Valet av tidningar och tidsperiod är styrt av tillgången i 

Språkbanken, men borde ändå kunna vara representativt. Dagens Nyheter (DN), Svenska 

Dagbladet (SvD) och Göteborgsposten (GP) är tre av de största dagstidningarna i Sverige, DN 

och SvD är riksspridda och GP distribueras i Västsverige. Jag menar att de tillsammans väl 

kan representera språkbruket i svensk dagspress, vilket också det faktum att de valts ut till att 

ingå i Språkbanken borgar för. Materialets omfattning i tid, 2001–2013, är också styrt av 

tillgången i Språkbanken, men en tidsperiod på 13 år torde vara nog för att fånga bruket under 

den aktuella perioden. 

Tidningstext består av texter från olika genrer; det betyder att det i materialet inte bara 

finns redaktionellt journalistiskt material utan också debattartiklar, insändare och 

läsarkommentarer. Utmärkande i materialet är att apartheid ofta förekommer i citat, det är 

alltså oftast namngivna personer som använder dem, inte tidningens journalister. 

Samma belägg förekommer ibland flera gånger: i mer än en tidning, i olika artiklar, på 

olika datum. I många fall rör det sig om texter med ursprung från TT som använts av flera 

tidningar, eller stora nyhetshändelser som det rapporteras mer än en gång. Jag har valt att 

räkna varje träff som ett belägg av metaforisk användning även om det är identiskt med ett 

annat belägg. 

Texterna i materialet är skrivna på svenska, men många av dem rapporterar om händelser 

och fenomen utanför Sverige och därför är språkbruket troligen påverkat av hur samma sak 

framställs i lokal och/eller internationell media. Apartheid är ett internationellt ord som enkelt 

kan användas direkt i svensk text. Det är alltså fråga om en till viss del översatt språkbruk, 

dels i att direkta citat har översatts, dels i att formuleringar och ordval kan vara mer indirekta 

översättningar. I studien behandlas samtliga träffar likadant, oberoende av om de kan härledas 

till en internationell diskurs eller inte. Jag ser dem oavsett detta som del av ett svenskt 

språkbruk.  
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4.2. Metod 

 

Korpusssökningen är gjord i Språkbankens gränssnitt Korp på lemgrammet apartheid, såväl 

som fristående ord som för- och efterled. En lemgramssökning innebär att också 

böjningsformer av ordet kommer med bland träffarna. Sökningar på för- och efterled 

inkluderar sammansättningar där apartheid är ett av leden, och böjningsformer av dessa. 

Sökningen gav 2 178 träffar som sedan har analyserats manuellt. I en första genomläsning 

av träfflistan sorterades de träffar bort som syftar på den tidigare rassegregationen i Sydafrika, 

och alltså inte är metaforiska. Efter denna utgallring återstår 326 belägg som utgör studiens 

primära material. 

I studiens första del, som undersöker den språkliga formen, har jag noterat och räknat 

samtliga sammansättningar. De har sedan sorterats i två grupper: sammansättningar med 

apartheid som förled och sammansättningar med apartheid som efterled.  Utifrån en 

kvantitativ sammanställning har jag sedan gjort en mer kvalitativ analys av de mönster som 

finns i hur orden konstrueras och hur ordbildningen påverkar ordens betydelse. På samma sätt 

har jag gått till väga med attribut i den språkliga omgivningen. De har räknats och 

sammanställts för att sedan analyseras kvalitativt för att utforska de generella dragen och 

vilka konsekvenser attributen får för betydelsen.  

I studiens andra del, som fokuserar på metaforens måldomän och de fenomen som 

benämns med apartheid, har jag läst igenom samtliga träffar och utifrån kontexten sorterat 

dem efter måldomän. Här har ingen skillnad gjorts på sammansättningar och det fristående 

apartheid. I detta skede har också en bedömning gjorts av huruvida grundbetydelsens 

negativa konnotationer överförs till måldomänen. 

För somliga korpusträffar var utdraget i Korp inte tillräckligt för att bedöma vad ordet 

refererar till och hur användningen kan tolkas. Då har jag sökt upp tidningsartikeln i 

Mediearkivet  (retriever.se/product/mediearkivet) för att med hjälp av en större kontext kunna 

avgöra betydelse och användning. Några exempel i uppsatsen, där utdraget i Korp varit så 

kort att sammanhanget inte går att förstå, har på samma sätt kompletterats med någon eller 

några meningar från artikeln i Mediearkivet.  

Uppdelningen efter måldomän, liksom bedömningen av negativ konnotation, grundar sig 

på en tolkning av hur metaforen används och vad den betecknar. Det är naturligtvis möjligt att 

skribenten kan ha menat något annat med texten och/eller att en annan läsare skulle tolka den 

på det annat sätt än vad jag har gjort. I en strävan att göra tolkningsförfarandet så transparent 

som möjligt har resultatdelen därför försetts med talrika exempel.  

Kategorierna för den tematiska uppdelningen utgår från kategoriseringen i Månsson (2018) 

och Ängsal (2017). Detta motiveras med att jag vid en första översiktlig genomläsning av 

beläggen konstaterade att kategorierna var applicerbara även på det här materialet. En starkt 

bidragande orsak var också medvetenheten om att jag ändå omöjligen skulle kunna närma 

mig materialet helt förutsättningslöst; jag bär med mig indelningen från framför allt Månsson 

(2018). Därför togs de befintliga kategorierna som utgångspunkt i kategoriseringen, som dock 

gjordes med öppenhet för att induktivt kunna finna även andra kategorier. Några sådana finns 

dock inte i studiens resultat. Det har dessutom varit positivt för studiens kontrastiva syfte att 

använda samma kategorisering. Det är möjligt att jag på grund av de förbestämda 

kategorierna har missat tendenser och mönster i det svenska materialet, men min uppfattning 

är att kategorierna är de mest relevant även för det här materialet. 

Kategorierna är, efter fallande frekvens: Israel/Palestina, etniska/religiösa/nationella 

grupper, kön, migration och integration, rassegregationen i USA, ekonomiska 

förutsättningar, arbetsmarknad, bostadssegregation och övrigt. Både Israel/Palestina och 

rassegregationen i USA är i strikt mening underkategorier till etniska/religiösa/nationella 

grupper. Jag har ändå valt att redovisa dem separat eftersom de, och då särskilt 
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Israel/Palestina, har en påtagligt högre frekvens än de övriga underkategorierna, vilka inte 

förekommer mer än mellan en och tre gånger i materialet.  

Att kategorisera träffarna tematiskt är inte oproblematiskt. Många av fenomenen är 

komplexa och skulle kunna höra till mer än en kategori. Till exempel finns det fall på gränsen 

mellan etniska/religiösa/nationella grupper och migration/integration. I de fall en grupp i 

första hand benämns som invandrare/migranter/asylsökande har beläggen sorterats till 

migration/integration, medan de träffar där människorna primärt definieras utifrån sin etniska, 

nationella eller religiösa bakgrund har sorterats till den andra gruppen.  

En kategori som står vid sidan av de övriga är den som samlar explicita analogier, till 

exempel med ordet apartheidliknande. Här är inte ordet apartheid i sig metaforiskt utan 

referentiellt, 
5

men sammansättningen används ändå om något annat än det som 

grundbetydelsen refererar till. De här beläggen räknas alltså inte in i den övriga tematiska 

sammanställningen utan presenteras i ett eget avsnitt.  

Även om kategorierna redovisas med frekvenser är inte studiens syfte i första hand 

kvantitativt. Siffrorna bör ses mer som en indikation på hur de olika temana förhåller sig till 

varandra, än som en exakt redovisning av varje enskild kategori. 

För att hitta och visa mönster i den metaforiska överföringen har kategorierna och de 

enskilda beläggen studerats utifrån komponentanalys, som också används för att presentera 

studiens resultat. Komponentanalysen bygger på en bedömning av hur ordets betydelse är 

förändrad i förhållande till grundbetydelsen.   

                                                 
5
 Apartheid kan även i denna användning vara metaforiskt, det diskuteras i studien, avsnitt 5.2.8. 
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5. Resultat och analys 
 

I det här kapitlet presenteras resultat och analys av studiens undersökningar. Först presenteras 

den del som avser språklig form och sedan den del som handlar om måldomäner. Den 

kontrastiva analysen med tyskan görs löpande. 

 

5.1. Språklig form 

 

Apartheid förekommer både som fristående ord och i sammansättningar. Av de 326 granskade 

träffarna är 156 sammansättningar och 170 det fristående ordet apartheid. 

Sammansättningarna utgör alltså just knappt hälften av de metaforiska beläggen. Här finns en 

skillnad gentemot det tyska språkbruket, där sammansättningarna bara utgör drygt en 

femtedel (204 av 902) (Månsson 2018:19, Ängsal 2017:82). 

 

5.1.1. Sammansättningar 

 

I 120 av de 156 sammansättingarna i materialet är apartheid förled. En sammanställning av 

dem presenteras i tabell 1: 

 

Tabell 1. apartheid- som förled i sammansättningar. 

apartheidsystem 33 

apartheidstat 20 

apartheidliknande / apartheid-liknande  19 

apartheidpolitik / apartheid politik 15 

apartheidmur / apartheid-mur 12 

apartheidregler 2 

apartheidlagar / apartheid-lagar 2 

apartheidland / apartheid-land 2 

apartheidsamhälle 2 

apartheidlagstiftning 2 

Sammansättningar med endast ett belägg  11 

Totalt 120 

 

Den vanligaste sammansättningen är apartheidsystem som står för cirka en fjärdedel av 

korpusträffarna. De övriga sammansättningarna som samlar fler än en eller två träffar är 

apartheidstat, apartheid(-)liknande, apartheidpolitik och apartheid(-)mur. Skrivsätten, med 

eller utan bindestreck, varierar i materialet, även om variationen inte tycks lika stor som i 

tyskan; sammansättning utan bindestreck är klart vanligast (jfr Ängsal 2017:82). 

När apartheid är förled påverkas inte betydelsen av ordet apartheid av sammansättningen. 

Apartheid appliceras på ett fenomen, till exempel en stat, ett system eller en mur, men 

betydelsen av apartheid bestäms av kontexten och är den samma som om ordet förekommit 

självständigt (jfr Ängsal 2017:87). När apartheid är efterled kan förledet på ett annat sätt 
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påverka betydelsen av ordet. Därför kommer de sammansättningarna att analyseras och 

presenteras mer ingående nedan. 

I det undersökta materialet förekommer sammansättningar med apartheid som efterled 36 

gånger fördelat över elva olika sammansättningar. De presenteras i tabell 2. 

 

Tabell 2. -apartheid som efterled i sammansättningar. 

könsapartheid / köns-apartheid  22 

generationsapartheid  3 

fotbollsapartheid  2 

valutaapartheid  2 

smaksinnesapartheid  1 

skolskjuts-apartheid  1 

textilapartheid 1 

turist-apartheid  1 

relationsapartheid 1 

bensinmacksapartheid  1 

artistapartheid  1 

Totalt 36 

 

Av de 36 förekomsterna utgör köns(-)apartheid 22 belägg och är alltså den klart vanligaste 

sammansättningen. Ett exempel handlar om situationen för kvinnor i Iran (2). 

 
(2) I Iran har firandet 8 mars varit en arena för kvinnors och mäns kamp mot den totala 

könsapartheid som den muslimska regimen påtvingat kvinnorna. (GP 2006-03-08) 

 

De övriga sammansättningarna är ovanliga; 7 av dem förekommer bara en gång vardera och 

de resterande 2-3 gånger. Sammansättningar med apartheid som efterled tycks alltså, med 

undantag av könsapartheid, vara tillfälliga ordbildningar som inte är etablerade i språket. 

Förledet i sammansättningar med apartheid som efterled kan ha olika funktion i 

sammansättningen. Förleden varierar dels i hur de definierar apartheid, dels i hur specifik 

betydelsen är. De flesta av sammansättningarna förekommer bara enstaka gånger. Därför 

fokuserar analysen på gemensamma mönster. 

Förledet kan för det första beskriva grunden till apartheid, som till exempel i 

könsapartheid, generationsapartheid och artistapartheid. Utifrån kategorierna kön, 

generation och artist skapas parterna som ingår i apartheiden. Även valutaapartheid, som 

handlar om relationen mellan två valutor, och den mer okonventionella sammansättningen 

smaksinnesapartheid, om rökförbud på uteserveringar (3), hör till den här kategorin. De som 

åtskiljs i apartheid är olika valutor respektive olika smaksinnen. 

 
(3) Aromer som är farliga men förgyller smaksinnena ska nu separeras från varandra. Privat 

med gäster och när maten är avdukad och det fortfarande finns en skvätt vin kvar i glaset 

vill några fortfarande avnjuta en cigarett tillsammans med vinslatten. Numer sker det 

utomhus i våra väldesignade och rökfria hem. Bland dagens krogbesökare är andelen rökare 

fler än i samhället i övrigt och på krogen har inte rått några restriktioner men den 1 juni i år 

inträder de. Då ska rökarna ut i friska luften av arbetsmiljöskäl. […] Vad kan vi vänta oss i 

framtiden? Coca-colan får du inta efter att du ätit din hamburgare eftersom du blir fet av 
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sockerhaltiga drycker. […] Finns det något parti som är för bra arbetsmiljö, emot onödig 

företagsnedläggning och emot smaksinnesapartheid? (GP 2005-04-01)
6
 

 

I sammansättningen turist-apartheid är det något annorlunda; där definieras att turister på 

något sätt är inblandade, men det handlar inte om olika grupper av turister. Här ligger istället 

uppdelningen i turist och icke-turist som i (4). 

 
(4) Turisterna på Cayo Coco är huvudsakligen kanadensare och britter - amerikaner kan ju inte 

semestra på Kuba. Och kubanerna själva är förbjudna att beträda ön, bara de som jobbar på 

hotellen har tillträde. Detta ska vara för att förhindra prostitution och droger, men lagen har 

väckt upprörda känslor om turist-apartheid. Även om de flesta kubaner ändå inte haft råd 

att komma hit känns detta mindre bra […] (SvD 2005-11-05) 

 

Utan kontexten går det dock inte att sluta sig helt till den här betydelsen, det skulle också 

kunna vara samma sorts bestämning som den första kategorin och handla om olika grupper av 

turister som åtskiljs på något sätt. Det omvända är svårare att tänka sig, alltså att grunden för 

apartheid är till exempel generation och ”icke-generation”.
7
 Därför bedömer jag att det 

handlar om två olika kategorier, där den andra är mer kontextberoende än den första.  

Förledet kan också säga något om vilket kontext ordet finns inom, som fotbollsapartheid, 

textilapartheid och relationsapartheid. Sammansättningarna i den här kategorin är än mer 

beroende av kontexten för att betydelsen ska framgå. Till exempel används fotbollsapartheid 

om en situation där FIFA förbjudit att internationell fotboll spelas på högre höjd än 2 500 

meter över havet. Liksom med några sammansättningar i den föregående kategorin, artist- 

och turist-, skulle det också kunna handla om rassegregation inom domänen fotboll. Så 

används förledet i bensinmacksapartheid (5). 

 
(5) I onsdags gjorde Ekot på Sveriges Radio ett av årets viktigaste avslöjanden, när man kunde 

visa hur romer diskrimineras på svenska bensinstationer. Nyheten borde inte ha kommit som 

en överraskning. I sin nyutkomna bok om Katarina Taikon – ”Den dag jag blir fri” – tecknar 

Lawen Mohtadi en bild av hur djupt rötterna till dagens bensinmacksapartheid sitter i 

modern svensk historia. Hatet mot romerna är konstant, men har följt rasismens 

konjunkturer. (DN 2012-10-07) 

 

Betydelsen av apartheid – diskriminering av romer – påverkas inte av förledet; förledet 

beskriver sammanhanget där fenomenet förekommer. Bensinmacksapartheid skulle därför, i 

en annan kontext, till exempel kunna handla om diskriminering på andra grunder än ras på 

bensinmackar eller en uppdelning mellan olika bensinmackar. På samma sätt är det med 

skolskjuts-apartheid, som beskriver olika regler för barn som går i kommunal respektive 

fristående skolor; textilapartheid (6), som handlar om bruket av huvudduk; och 

relationsapartheid (7) som används handlar om dansk invandringspolitik.  Förleden ger 

sammanhanget där någon form av apartheid kommer till uttryck. 

 
(6) Den iransk-franska antropologen Chahdortt Djavanns upprop Ner med slöjan! (Bas les 

voiles!, publicerat i Frankrike 2003) är en riktigt ilsken uppgörelse med textilapartheid och 

hårresande dubbelmoral, och anses ha bidragit till det franska skolförbudet mot " tecken och 

kläder som tydligt visar en religiös tillhörighet". DJAVANN HAR visserligen inte mycket 

till övers för religionen, men hennes motstånd mot minderåriga flickors huvuddukbruk vilar 

främst på mänskliga rättighetsargument. (GP 2007-12-02) 

                                                 
6
 Med tanke på publiceringsdatumet 1 april finns anledning att misstänka att ordet här används ironiskt och/eller 

skämtsamt. Det påverkar inte ordets betydelse, men kan förklara den okonventionella sammansättningen. 
7
 När det gäller kön finns begreppet ickekön om personer som identifierar sig inte ha något kön. Jag väljer att i 

det här sammanhanget betrakta också det som en könsidentitet som skulle kunna vara en av grupperna i 

könsapartheid. I samtliga belägg i studien av könsapartheid används kön utifrån det binära könssystemet som 

skiljer på man och kvinna.  
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(7) Familjer splittras på grund av de hårda kraven för anhöriginvandring, konstaterade 

Miljöpartiet på gårdagens DN Debatt, där de propagerar för att kraven bör sänkas, helst 

slopas. Återföreningar av familjer ska underlättas - inte försvåras, anser språkrören, och 

sätter fingret på en av de råare aspekterna av Europas syn på immigration. Medan politiker 

oroas över kontinentens låga barnafödande, gör de allt för att stoppa fel sorts barn från att 

födas på europeisk mark. Till Skåne flyttar oönskade blandpar som inte uppfyllt de höga 

kraven för att en förälskad purdansk ska få leva med en icke-dansk. Det poängsystem som 

tillämpas är utformat för att sålla fram den finaste sortens invandrare: ju fler akademiska 

meriter, desto större är chansen att få stanna. Danmarks relationsapartheid är bara en 

pusselbit i den europeiska omformningsprocess där invandrares integritet körs över. 

 (DN 2011-02-05) 

 

Sammantaget kan alltså sägas att förledet i sammansättningar med apartheid som efterled 

antingen direkt modifierar betydelsekomponenten som bestämmer grunden för apartheid eller 

ger någon form av information om kontexten. I till exempel könsapartheid hör inte längre 

[BASERAT PÅ RAS] till ordets betydelse, det ersätts med [BASERAT PÅ KÖN]. Enbart i 

sammansättningen bensinmacksapartheid av sammansättningarna med apartheid som efterled 

är apartheid grundad på etnicitet/ras. De övriga sammansättningar har alla en annan grund, 

men huruvida det explicitgörs i förledet eller inte varierar. När det inte explicitgörs är det 

istället kontexten som framhävs: fotbolls- och bensinmacks- beskriver sammanhanget där 

apartheid förekommer, men modifierar inte specifikt någon av betydelsekomponenterna.  

 

5.1.2. Attribut 

 

I den språkliga omgivningen till apartheid förekommer olika former av attribut som liksom 

sammansättningarna berättar något om hur ordet ska förstås i sin kontext. Vanligast 

förekommande är olika framförställda attribut, sammanställda i tabell 3. 

 

Tabell 3. Framförställda attribut.
8
 

global / globaliserad  6 

en form av 
9
 5 

amerikansk 4 

social 4 

en ny sorts 3 

ny 3 

världsomspännande / världsomfattande 3 

en sorts 2 

sexuell 2 

omvänd 2 

politisk 2 

                                                 
8
 Attributen kan förekomma i kombination i materialet och vara attribut inte bara till enskilda ord, utan också till 

sammansättningar.  
9
 Formellt sätt är här form huvudord i nominalfrasen och av apartheid ett efterställt prepositionsattribut. I 

sammanhanget väljer jag dock att se en form av som en bestämning till apartheid eftersom det är betydelsen av 

apartheid som blir påverkad av konstruktionen. 
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ett slags 2 

nukleär 2 

Övriga 15 

 

Den vanligaste funktionen för de här konstruktionerna är att nyansera användningen av 

apartheid. Det gäller ett slags, en sorts, en form av och i viss mån även ny; med de här 

konstruktionerna kan metaforiken tonas ner och/eller påtalas. 

Avgörande här är vilken definition av apartheid man utgår från. Om apartheid är 

begränsat till rassegregationen i Sydafrika blir en sorts en nedtoning; men om man utgår ifrån 

en mer generaliserad definition, till exempel att apartheid är synonymt kan en sorts mer 

bokstavligt betyda att det är en av flera sorter av fenomenet apartheid.  

Liksom i det tyska materialet (jfr Månsson 2018:13) är det övergripande mönstret att 

attribut och bestämningar används för att distansera användningen från grundbetydelsen, dels 

med de nyanserande konstruktionerna som nämns ovan, dels med attribut som global, 

amerikansk, social och nukleär. Adjektivattributen betonar skillnaden mot ordets 

grundbetydelse. Global och amerikansk explicitgör att betydelsekomponenten [SYDAFRIKA] 

inte överförs i den metaforiska användningen, social betonar att skillnaden mellan grupperna 

inte beror på ras utan socioekonomiska förutsättningar och nukleär modifierar även det 

grunden för åtskillnaden, och dessutom ett fält inom vilket åtskillnaden förekommer. 

Apartheid kan också bestämmas av efterställda konstruktioner och prepositionsfraser. 

 

Tabell 4. Efterställda attribut
10

 

mot kvinnor 2 

mellan rika och fattiga 2 

mellan människor och djur 1 

mellan könen 1 

mot den palestinska befolkningen 1 

mellan kvinnor och män 1 

mellan hetero och homo 1 

baserat på kön 1 

mot vita farmare 1 

mot palestinierna 1 

mot sina många icke-medborgare 1 

mot en försvarslös befolkning 1 

mot New Dehli 1 

 

Tabell 4 visar att man inte kan dra några slutsatser om enskilda fraser eftersom frekvensen är 

så låg för samtliga. Däremot går det att se ett mönster i frasernas funktion: samtliga definierar 

                                                 
10

 I några av fallen kan hävdas att det inte rör sig om efterställda attribut till apartheid utan om adverbial. 

Satsstrukturen är sekundär utifrån studiens syfte och eftersom konstruktionerna fyller samma funktion i 

förhållande till apartheid väljer jag att samla dem i samma kategori. 
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grunden till apartheiden och en eller flera av de inblandade parterna. Några exempel i sina 

sammanhang:  

 
(8) EU riskerar att utveckla en sorts apartheid mot sina många icke-medborgare.  

(DN 2004-12-05) 

 

(9) Annars bevaras exakt den typ av apartheidförhållande mellan hetero och homo som gjort 

att en reform behövs. (GP 2008-05-19) 

 

(10)  – Tre årtionden av nukleär apartheid mot New Delhi är över, skrev en kommentator i The 

Times of India. (SvD 2008-10-03)  

 

Särskilt intressant här är att prepositionerna mellan och mot ger en viss skillnad i betydelse, 

eller i alla fall fokus, även när yttrandet handlar om samma fenomen. Mellan kvinnor och män 

betonar åtskillnaden, medan mot kvinnor eller mot palestinier betonar orättvisan och/eller 

diskrimineringen av en grupp, dvs. definierar ett ”offer” för apartheiden. ”Utövaren” 

definieras dock bara indirekt, till exempel beskriver mot vita farmare att det finns en utsatt 

grupp, men säger inget om den andra gruppen; det skulle kunna vara svarta farmare, men 

också vita icke-farmare. I den här betydelsen, att apartheid är något som riktas mot en grupp 

blir ordet mer synonymt med diskriminering än med segregation (jfr Månsson 2018:27 f.). 

(10) är också ett av få exempel i hela materialet på användning där det bara finns en 

enskild ”utsatt”. Tillsammans med ytterligare några belägg är det de enda förekomsterna av 

träffar som inte pekar ut en grupp. New Dehli är i det här sammanhanget en metonymi för 

Indien, men även då är det bara ett enskilt land som pekas ut. Dessutom är det mer otydligt än 

i de flesta fall vem/vilka som är den andra parten. Båda dessa aspekter gör att 

diskrimineringsaspekten kommer fram mer än segregationsaspekten.  

 

5.2. Måldomän 

 

I det följande kapitlet presenteras den del av studien som handlar om metaforens måldomän. 

Först ges en generell översikt och sedan exemplifieras och diskuteras de olika kategorierna. 

Tabell 5 visar en sammanställning av kategorierna och antalet belägg för respektive kategori. 

 

Tabell 5. Kategorisering efter måldomän. 

Israel/Palestina 110 

Etniska/religiösa/nationella grupper 48 

Kön 38 

Migration och integration 31 

Rassegregationen i USA 17 

Ekonomiska förutsättningar 10 

Arbetsmarknad 4 

Bostadssegregation 4 

Övrigt 34 

Totalt 296
11

 

                                                 
11

 Här ingår inte de 30 korpusbelägg som utgör explicita analogier. De presenteras och diskuteras i avsnitt 5.2.8. 
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I analysen av materialet blir det mycket tydligt att apartheid hör till en politisk vokabulär och 

diskurs. En övervägande majoritet av träffarna handlar om explicit politiska frågor. Bara 

enstaka träffar i materialet kan bedömas sakna en politisk dimension. En handlar om 

inställningen till skidåkare respektive skooterförare i en fjällstuga och den andra om 

snittblommor:   

 
(11) Väl inne inser jag att pionen behöver en egen vas. De andra blommorna kvävs i dess 

sällskap. Jag skapar ett blommornas apartheid, tänker jag. (GP 2010-07-27) 

 

De mest frekventa kategorierna presenteras nedan i varsitt avsnitt, här följer först några 

exempel och korta kommentarer till de mindre frekventa kategorierna ekonomiska 

förutsättningar, arbetsmarknad och bostadssegregation. 

Under ekonomiska förutsättningar samlas belägg som handlar om orättvisa baserad på 

ekonomi, framför allt på global nivå, exempel (12) och (13).   

 
(12) Eller som Sydafrikas president Thabo Mbeki uttryckte det i sitt inledningsanförande när han 

hoppades att den "världsomspännande apartheid" som nu råder mellan rika och fattiga skall 

upphöra. (GP 2002-08-29) 

 
(13) De tre senaste handlar om stadsteori, om den store lyrikern Claudio Rodríguez och om 

"farmaceutisk apartheid", alltså om det faktum att världens fattiga inte får rätt mediciner på 

grund av att läkemedelsfabrikanterna vaktar sina patent. (GP 2005-05-26) 

 

Här överförs inte betydelsekomponenterna [BASERAT PÅ RAS] och [POLITISK]. Måldomänen är 

definitivt politisk, men det handlar inte om ett medvetet konstruerat politiskt system. Det kan 

därför också diskuteras om betydelsekomponenten [DISKRIMINERING] helt passar in på 

användningen här. Diskriminering är enligt SO ”orättvis behandling av viss 

(minoritets)grupp”; särskilt i (13) är det inte självklart att man kan tala om orättvis 

behandling. Det är orättvist, men det är osäkert om någon kan sägas vara aktör i en orättvis 

handling. Orättvisan är snarare ett tillstånd.  

Under temat arbetsmarknad finns fyra träffar som alla åsyftar hur villkoren för arbetskraft 

från andra EU-länder ska hanteras i Sverige:  

 
(14) Svenskt Näringsliv välkomnar domen som LO menar banar väg för "en form av apartheid". 

Om ett medlemsland tillhandahåller tjänster i ett annat medlemsland har värdlandet inte 

möjlighet att kräva arbets- och anställningsvillkor som går utöver det så kallade 

utstationeringsdirektivet, menar EU-domstolen. (DN 2007-12-18) 

 

I kategorin bostadssegregation finns belägg som handlar om att olika människor bor i olika 

stadsdelar. Fokus är inte på vilka de inblandade grupperna utan på fenomenet i sig. Följande 

exempel handlar om en förändring som skribenten sett i Göteborg: 

 
(15) En välvillig tolkning av Mark Isitts dåligt underbyggda och fördomsfulla artiklar om 

arkitektur och kriminalitet är att han vill lyfta en viktig debatt. Göteborg – och då menar jag 

hela staden – har under de senaste två decennierna genomgått en apartheidprocess som 

spaltat upp staden efter sociala och etniska linjer, en process som lagt grunden till de 

problem med gäng och upplopp som Mark Isitt vill skylla på arkitekturen. (GP 2011-04-02) 
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5.2.1. Israel/Palestina 

 

Israel/Palestina är den klart mest förekommande måldomänen, med drygt en tredjedel av 

beläggen, 110 av 296. Temat finns realiserat både med sammansättningar och fristående ord.  

 
(16) Bilden av två parallella samhällen växer fram, resultatet av en apartheidpolitik där 

palestiniernas primitiva samhälle skilts från Israels urbana centra. (GP 2004-07-03) 

 

(17) Israels id-kort registrerar ingen medborgare som israel utan som jude eller av annan etnicitet 

- ett uttryck för apartheid. (DN 2004-07-06) 

 

Av kontexten framgår i flera fall att ordvalet är mycket laddat, till exempel i (18) och (19):  

 
(18) Konferensen är en uppföljning på en annan konferens med samma tema 2001 i Durban i 

Sydafrika. Då marscherade deltagarna från Israel och USA ut i protest. De irriterades över 

att Israel i utkasten till uttalanden från konferensen brännmärktes som en rasistisk 

apartheidstat – ordval som sedan inte fanns med i slutdokumenten. I utkastet likställdes 

sionism med apartheid. (GP 2009-03-01) 

 

(19) FN fördömde i höstas barriären, som israelerna kallar "antiterrorist-stängsel" och 

palestinierna "apartheid-mur " (GP 2004-02-23) 

 

I den metaforiska överföringen är det bara betydelsekomponenten [SYDAFRIKA] som inte 

överförs från källdomänen till måldomänen. Möjligen kan det diskuteras att grunden snarare 

är religion än ras/etnicitet, men i det här fallet är det min uppfattning att folkgrupperna och de 

respektive religionerna är så nära sammanknutna att det inte går att skilja dem åt. 

 

5.2.2. Etniska, religiösa och nationella grupper 

 

Den näst vanligaste måldomänen (48 av 296 belägg) för metaforisk användning av apartheid 

är situationen för olika etniska, religiösa och/eller nationella grupper. Dels förekommer 

användning som talar fenomenet på ett generellt plan (20), dels de som påpekar ut en särskild 

situation eller företeelse som apartheid (21).  

  
(20) Inget land skulle ju skicka sina idrottsutövare till ett apartheid-land. (DN 2013-07-31) 

 

(21) Palestinierna hade dittills saknat medborgerliga rättigheter i Libanon, än i dag lever de under 

ett sorts apartheidsystem. (DN 2006-07-18) 

 

Inget fenomen samlar fler än mellan ett och fyra belägg, många av dem med träffarna från 

bara en enda artikel. Här några exempel kommer från politiska situationer i Kuwait (22), 

Rwanda (23) och Sverige (24).  

 
(22) Under hela oljeepoken har shiiterna klagat över låga löner, diskriminerande 

apartheidlagstiftning och de utländska oljeexperternas lyxliv. […] Under hela saudistatens 

existens har regimen, skriver Nakash, utnyttjat den shiitiska minoriteten som hotbild och 

syndabock för att ena alla andra bångstyriga klan- och stamhövdingar kring kungatronen. 

(SvD 2006-06-02) 

 

(23) Rwanda var fram till självständigheten förvaltat som en belgisk koloni och därefter dess 

viktigaste bundsförvant vid sidan av Frankrike. Där fullbordas nu dödsriket i ett svart 

apartheidsamhälle där landets två huvudsakliga folk - majoriteten hutu och minoriteten 

tutsi - ställs mot varandra. (GP 2004-01-26) 
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(24) När tre samebyar tidigare i våras vann en renbetestvist mot skogsägare i Nordmaling, 

påmindes i diverse inlägg och kommentarer om gammal svensk apartheidpolitik. Av 

rasbiologiska skäl ansågs samer för hundra år sen inte lämpade att ägna sig åt annat än 

renskötsel. (GP 2011-06-15) 

 

Eftersom användningen sprider sig över mycket skilda områden går det inte att konstatera 

särskilda fenomen som konceptualiserade som apartheid. Däremot talar den breda och 

varierade användningen för att metaforen är etablerad som en beskrivning av politiska 

strukturer som skiljer på folkgrupper. Värt att notera är att metaforen används både om 

specifikt namngivna grupper, som shiiter (18) och samer (20), men också om mer diffust 

definierade grupper utifrån begrepp som ”etnisk diskriminering” och ”utländskt utseende”. 

Beläggen i den här kategorin kan i stor utsträckning sägas höra till den definition som finns 

beskriven i SO, men avviker till viss del på två punkter.  

Det ena är att SO specificerar åtskillnaden till att handla om ras. Enligt min uppdelning 

skulle det då bara inkludera de belägg som utgår från etnicitet, inte religion och nationalitet. 

Men eftersom faktorerna i många fall är så tätt ihopkopplade menar jag att det inte alltid går 

att urskilja en av dem som den primära. Ras är också ett problematiskt begrepp i sig eftersom 

det är ett starkt ifrågasatt sätt att dela upp människor och ett ord som generellt inte används.  

Det andra som avviker är att det inte alltid är en medveten politik som avses; 

betydelsekomponenten [POLITISK] överförs inte alltid. I (25) nedan attribueras 

apartheidsystem med osynliga vilket indikerar att det här inte är fråga om ett uttalat 

diskriminerande system utan en underliggande struktur.  

 
(25) I tio år har jag kämpat för att föra in ett kvoteringssystem för afrobrasilianare inom 

utbildningsväsendet, men stöter ständigt på problem. Konservativa politiker tycker att 

systemet är rasistiskt. Man ska inte skilja på vita och svarta. Men hur ska vi då göra, säger 

senatorn som vill korrigera det osynliga apartheidsystem som gör att endast arton procent 

av den afrobrasilianska befolkningen når universitetet. (GP 2008-12-07) 

 

5.2.3. Kön 

 

På temat kön behandlar en övervägande majoritet av beläggen, 30 av 38, situationen för 

kvinnor i länder i Mellanöstern (Iran, Saudiarabien och Afghanistan), ofta med direkt eller 

indirekt koppling till islam.  
 

(26) Införandet av olika sharialagar i Iran och den brutalitet som krävs för att införa dessa har 

gjort regimen ökänd för köns-apartheid. Sociala begränsningar, stening till döds för 

utomäktenskapliga sexuella relationer, sänkt giftermålsålder för flickor, vårdnaden av barn 

som tilldelas män vid skilsmässor och mycket annat är brott som begås mot kvinnor.  

(GP 2010-03-08) 

 

(27) Det systematiska kvinnoförtrycket i Saudiarabien - rena rama apartheid - är en av vår tids 

stora skandaler. (DN 2007-09-29) 

 

Precis som i tyskan tycks just könsapartheid (Geschlechterapartheid) vara en etablerad 

sammansättning. 22 av de 38 belägg som behandlar temat kön uttrycks med 

sammansättningen. För just detta tema är sammansättningen vanligare än det självständiga 

ordet. Också i tyskan är Geschlechterapartheid den vanligaste sammansättningen med 

Apartheid som efterled (Ängsal 2017:81), och i den engelska ordboken ges gender apartheid 

som exempel på ”segregation on grounds other than rase” (Oxford Dictionaries). 
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Sammansättningen och metaforiken tycks alltså vara internationellt etablerad, i alla fall i en 

västeuropeisk kontext.  

De övriga träffarna på temat kön berör på olika sätt feminism och (bristen på) jämställdhet 

mellan könen (28). I vissa träffar används apartheid för att fokusera uppdelning och åtskillnad 

mellan könen (29).  

 
(28) Många av dem som kallar sig feminister verkar tro att vi kan uppnå ett jämställt samhälle 

genom att skapa ett mer utpräglat "vi-och-domsystem", där kvinnor och män gör allting 

enskilt . Flickor ser upp till kvinnor och pojkar ser upp till män . I ett sådant samhälle har vi 

utvecklats många år tillbaka i tiden och har ett slags apartheidsystem mellan könen . Är 

detta kampen för jämställdhet? Nej, först när en flicka kan ha en manlig förebild, och ha 

precis samma förutsättningar som en pojke att nå lika högt som den de ser upp till, då har vi 

kommit någonstans. (GP 2005-04- 23) 

 

(29) Så hur kommer det sig att de män som påstår sig älska oss, inte gör allt som står i deras 

makt för att krossa vår tids apartheid, patriarkatet? (GP 2007-07-22) 

 

Nedan ligger fokus mest på uppdelningen, på att det är olika för kvinnor/flickor och 

män/pojkar: 

  
(30) Och könsapartheid i badhus, att man stänger för alla förutom muslimska kvinnor, och 

sätter för gardiner för fönstren. (SvD 2012-08-01) 

 

(31) Efter att ha gjort ett antal misslyckade försök att uthärda leksaksaffärernas könsapartheid; 

de rosa hyllorna med sina barbiesar, prinsesslego och pastellfärgade hästar och de 

kamouflagefärgade med combatmen, riddarslott och robotlegon; ger jag upp och bollar 

uppdraget vidare till min kära make. (GP 2003-12-19) 

 

I andra belägg ligger tyngdpunkten på ojämställdhet, orättvisa:  
 

(32) Könsapartheid på prime time – därför kan kvinnor inte underhålla. Så löd 

Publicistklubbens spetsigt formulerade hypotes som låg till grund för gårdagens debatt på 

Svenska Mässan, en debatt som fokuserade på gubbväldet på SVT:s 

underhållningsavdelning. (GP 2011-09-22) 

 

Träffarna skiljer sig till viss del åt när det gäller betydelsekomponenter. [SEGREGATION] och 

[STRUKTURELLT] överförs från grundbetydelsen, och metaforerna delar komponenten 

[BASERAT PÅ KÖN]. Det som skiljer dem åt är [+/-POLITISKT] och till viss del [+/-

DISKRIMINERING]. De träffar som tematiserar kvinnors situation med koppling till islam talar 

om ett uttalat system, [+POLITISKT], medan de som handlar om feminism, könsroller och/eller 

patriarkatet lyfter fram en mer ”outtalad” struktur [-POLITISKT]. I (31) om uppdelningen av 

saker i en leksaksaffär är det inte självklart att [DISKRIMINERING] är överfört i metaforen. 

Skribenten fokuserar att sakerna är uppdelade efter kön, men det framgår inte att den ena eller 

andra gruppen skulle vara underställd den andra. 

 

5.2.4. Migration och integration 

 

I materialet finns 31 belägg på temat migration och integration. I det sammanhanget används 

apartheid oftast om regler eller system som ger immigranter eller asylsökande andra eller 

färre rättigheter jämfört med de fasta invånarna, som i (33) om att asylsökande inte tillåts röra 

sig fritt i en stad i Schweiz. 

 
(33) Hur tänkte man egentligen i kommunhuset i Bremgarten? Dessa människor berövas sin 

rörelsefrihet utan att ha begått något brott, och utmålas som skurkar och banditer bara för att 
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de har sökt politisk asyl. Många är kvinnor och barn som flytt brinnande krig, våldsamma 

konflikter och förföljelse med hopp om att hitta en trygg fristad. I stället har de hamnat rakt i 

armarna på ett skamligt apartheidsystem i hjärtat av Europa. (SvD 2013-08-13)  

 

Det används också om situationer där immigranter och invånare lever åtskilda utan att det 

finns något regelverk som styr det: 
 

(34) Här finns en grundmurad apartheid. I centrum, som består av några anonyma gatstumpar 

kring kyrkan San Castrese, bor bara italienare. Intill floden Volturnos mynning har den 

sirapstjocka luften mist sitt syre och förefaller bara bestå av förorenad fukt. Här bor nästan 

bara afrikaner. (DN 2010-09-09) 

 

Till skillnad från kategorin etniska/religiösa/nationella grupper definieras 

grupperna/människorna inte utifrån sitt ursprung utifrån deras status som immigranter och 

asylsökande och kontrasteras mot fasta invånare och/eller nationella medborgare. 

Betydelsekomponenten [BASERAT PÅ RAS] överförs inte och huruvida [POLITISK] överförs eller 

inte varierar, i (33) talas om ett politiskt beslut, i (34) om ett mer omedvetet framvuxet 

mönster. 

 

5.2.5. Rassegregationen i USA 

 

17 belägg behandlar den tidigare lagstadgade rassegregation i USA. Det här temat är mycket 

likt grundbetydelsen; [SYDAFRIKA] är den enda betydelsekomponenten som inte överförs i 

den metaforiska användningen. Särskilt likt blir det eftersom uppdelningen här, liksom i 

Sydafrika, avser svarta respektive vita.  

 
(35) Det är, kanske, svårt att tänka sig att det rådde apartheid i USA så sent som för 40-50 år 

sedan, men ett besök på något av de fina medborgarrättsmuseerna i Södern ger inblickar i de 

skamliga förhållandena. (SvD 2006-10-26) 

 

(36) Malcolm X och Martin Luther King står givetvis med i min uppslagsbok. Men en viktig 

förgrundsgestalt i den amerikanska medborgarrättsrörelsen saknas; Rosa Parks. Ändå var 

det hennes civila olydnad som blev den tändande gnistan i kampen mot apartheid i 50-

talets rasistiska USA. (GP 2013-02-02) 

 

Det anmärkningsvärda med den här metaforen är att den appliceras på något som till viss del 

fanns före apartheid i Sydafrika, även om systemen sedan också existerade parallellt. Lagar 

om rassegregation infördes i amerikanska södern redan i slutet av 1800- och början av 1900-

talet, alltså innan ordet apartheid introducerades i den Sydafrikanska politiken (ne.se).  

 

5.2.6. Övrigt 

 

I kategorin övrigt återfinns belägg inom mycket olika teman, till exempel, som har nämnts 

ovan, turism (4), sexualitet (9), kärnvapenpolitik (10) och generationsskillnader (39).. 

Ytterligare några exempel är skattepolitik (37) och FN-politik (38). 
 

(37) ”[…] Man höjer avgiften till a-kassan, tar bort skattereduktionen på a-kassan och 

fackavgiften. Och sedan undrar man varför folk lämnar? Sen till det värsta av allt, bara för 

att man varit med och byggt upp landet och ska kunna njuta de sista åren av sitt liv så blir 

man straffbeskattad. Detta gäller även de sjuka och arbetslösa. Kräv ett stopp på denna 

apartheidpolitik i sep 2010.” (GP 2009-09-14) 
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(38) I en videokonferens med journalister i New York sade Taiwans president Chen Shui-bian att 

"Taiwans frånvaro i FN innebär att 23 miljoner människor är utan en internationellt erkänd 

identitet vilket förvandlat dem till offer för politisk apartheid". (DN 2004-09-15) 

 

(39) Vi har dessutom blivit mer eller mindre osynliga i ungdomens värld, vi har fått en 

generationsapartheid, där människor i olika åldrar besöker skilda restauranger och kaféer, 

olika nöjesetablissemang och butiker. ( SvD 2002-12-10) 

 

Under övrigt är det vanligt att grunden för apartheid är något annat än rassegregation. Här 

finns en stor spridning, men varje ämne förekommer bara enstaka gånger. Varje enskilt tema 

är alltså inte en etablerad måldomän, men bredden på måldomäner visar att metaforen i sig är 

produktiv.  

 

5.2.7. Negativ konnotation 

 

En aspekt av ordet apartheid som inte kan fångas med betydelsekomponenter eller tematisk 

kategorisering, men som är viktig för förståelsen av ordets användning, är dess starka 

negativa laddning. Att de negativa konnotationerna är starka kan ses i att det i materialet bara 

finns enstaka exempel på vad jag bedömer som användning i icke-negativ bemärkelse. Ett 

exempel handlar om hur två folkgrupper levt åtskilda:  

 
(40) Såväl stränder som hamnar har alltid utgjort ett slags svårdefinierbara gränszoner mellan 

hav och land som i kulturellt hänseende har varit både- och. På dagen fylls stranden av 

badgäster frånfastlandets städer, men om natten anländer smugglare och illegala flyktingar 

från motsatt håll. […] Minoritetsfolk som bajau laut i Sydostasien eller vezo på 

Madagaskars kust, för vilka stranden eller själva havet tjänat som boplats och fisket utgjort 

huvud-näring, har traditionellt levt helt åtskilda från den jordbrukande majoriteten. Att 

upprätthålla en dylik apartheid är numera knappast lätt. (SvD 2011-06-16) 

 

Dock är jag inte insatt i de här folkens historia; det är möjligt att det vid en närmare 

granskning av folkgrupperna än vad som här varit möjligt, hade gått att klargöra att det finns 

en ojämlikhet som inte explicitgörs i den här texten, men som legat till grund för ordvalet. 

Oavsett detta undantag är det helt klart att de negativa konnotationerna generellt överförs till 

måldomänen vid metaforisk användning.  

Det finns några intressanta exempel på att apartheid används även när ”den andra” inte blir 

diskriminerade utan när något anpassas efter ”den andra”. Apartheid används generellt om 

fenomen där en grupp inte har samma rättigheter som en annan grupp, till exempel palestinier 

i förhållande till israeler och kvinnor gentemot män. Exemplet nedan visar något annat: 

 
(41) Frankrike följer en ny konsumenttrend - till borgmästaren René Vandierendoncks stora 

vrede. I rasande fart har han stämt snabbmats-kedjan Quick och lämnat in klagomål till 

Frankrikes diskrimineringsmyndighet. Han har gått så långt som att kalla det en ny form av 

apartheid. Skälet bakom hans ursinne: snabbmatskedjan har infört halalburgare och 

beslutat sig för att skippa vanliga hamburgare med bacon. Man inriktar sig helt på 

muslimska konsumenter som vill äta halalkött, vilket innebär att djuren slaktas enligt 

islamska slaktriter. […] Men borgmästaren och tillkomna meningsfränder från den franska 

extremhögern rasar över diskriminering av icke-muslimer och islams farliga framfart i 

samhället. (SvD 2010-03-12) 

 

Här är det istället något som anpassas efter en viss grupp, och någon som inte tillhör den 

gruppen anser sig därför diskriminerad. Det är inte helt klart vilken betydelse som ligger i 

apartheid i det här fallet. [DISKRIMINERING] är den betydelsekomponent som lyfts fram, 

diskriminering nämns explicit, samtidigt är det tveksam om någon egentlig diskriminering 
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faktiskt föreligger. Det finns inget förbud för icke-muslimer att äta på restaurangen, och enligt 

logiken i påståendet här skulle en restaurang som enbart serverar vegetarisk mat vara 

diskriminerande mot icke-vegetarianer. Att på det viset definiera en särskild inriktning som 

diskriminering av alla andra blir i förlängningen absurt.  

I det här fallet kan användningen istället kopplas till apartheids negativa konnotationer. 

Den negativa laddningen är en viktig aspekt i ordets betydelse och apartheid tycks i vissa fall 

användas för att betona och förstärka den negativa attityden (jfr Månsson 2018:30). Av 

kontexten och särskilt frasen ”islams farliga framfart i samhället” är det rimligt att anta att det 

borgmästaren generellt har en negativ inställning till islam och muslimer, och det är därför 

möjligt att ordet har valts framför allt för sin negativa konnotation och koppling till 

diskriminering, snarare än för att metaforen faktiskt beskriver situationen.  

Det här är ett enstaka exempel och inga generella slutsatser kan dras utifrån enbart det, 

men det är värt att notera att den negativa konnotationen tycks vara en så stark komponent i 

ordets betydelse att den i vissa fall bär metaforen.  

 

5.2.8. Apartheidliknande 

 

Att apartheid är en produktiv historisk analogi syns också på att jämförelser med apartheid 

utöver det metaforiska bruket förekommer 30 gånger i explicita analogier i det undersökta 

materialet. Analogierna uttrycks med sammansättningen apartheidliknande (42) eller verbet 

likna (43).
12

  

 
(42) Det systematiska förtrycket mot media, diskriminering i arbetslivet och det 

apartheidliknande utbildningssystemet är, enligt åklagarsidan, exempel på att den 

slutgiltiga etniska rensningen av Kosovo bara var kulmen på en sedan länge uträknad plan 

som Milosevic hade ritningarna till. (GP 2002-07-21) 

 

(43) Diskrimineringen av gäster på krogen sker ofta helt öppet. Människor som är på väg ut för 

att roa sig och umgås rensas bort i krogköerna för att de har ett utseende som inte passar.  

- Det liknar närmast apartheid och vi har all anledning att agera kraftfullt mot detta, säger 

diskrimineringsombudsmannen Katri Linna. (GP 2005-08-14)  

 

Det går inte att avgöra vilken betydelse av apartheid som liknelserna syftar på. Det kan vara 

apartheid i Sydafrika, men också vara en mer allmän betydelse, till exempel utifrån SO eller 

FN (United Nations 1973). Därför har träffarna inte ingått i kategoriseringen av de övriga 

beläggen.  

Men likheterna när det gäller de fenomen som omtalas är stora. Liksom i den metaforiska 

användningen handlar majoriteten av liknelserna om etniska, religiösa eller nationella 

grupper. De flesta berör Israel/Palestina, men också rassegregation på Balkan under 90-talet 

och romers situation i Europa tematiseras. Det finns också träffar som faller under temana kön 

och migration och integration, samt två mer avvikande förekomster: en träff som jämför 

särskola med apartheid (GP 2012-01-24) och en om SJ:s ”apartheidliknande passkontroller” 

(GP 2010-08-28). Och även här verkar den negativa konnotationen vara av stor betydelse och 

ligga bakom ordvalet och liknelsen. I samtliga förekomster av liknelse med apartheid visar 

talaren/skribenten en negativ inställning till det omtalade fenomenet, vilket styrker tesen att 

den negativa konnotationen är en väsentlig del av ordets betydelse.  

                                                 
12

 Det finns två undantag där analogin istället konstrueras med verbfrasen påminna om.  
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6. Slutsatser och diskussion 
 

Syftet med den här uppsatsen har varit att visa hur apartheid används i svensk samtida 

tidningstext när ordet inte refererar till det tidigare politiska systemet för rassegregation i 

Sydafrika. En del av uppsatsen undersöker den språkliga formen och den andra delen inriktas 

på de fenomen som beskrivs med apartheid och hur ordets betydelse förändras vid 

betydelseutvidgning och metaforisk användning. Studien belägger att apartheid används som 

metafor i svensk tidningstext; ungefär 15 % av förekomsterna av ordet syftar på något annat 

än rassegregationen i Sydafrika. 

Knappt hälften av beläggen är sammansättningar med apartheid som ett av leden, och 

knappt fyra femtedelar av dessa har apartheid som förled. Det är dock sammansättningarna 

med apartheid som efterled som ger de mest intressanta slutsatserna eftersom betydelsen av 

apartheid förändras med sammansättningen. Förledets funktion är att antingen definiera 

grunden eller de inblandade grupperna, som i könsapartheid och turist-apartheid eller att 

placera fenomenet inom ett visst fält, som i fotbollsapartheid. 

Attribut används med funktionen att explicitgöra någon del av den överförda betydelsen 

som skiljer sig från ordets grundbetydelse (jfr Månsson 2018:15). De framförställda attributen 

global och amerikansk tydliggör till exempel att [SYDAFRIKA] inte ingår i den överförda 

betydelsen och ny innebär ett mer generellt avståndstagande från grundbetydelsen. 

Efterställda attribut används uteslutande för att modifiera grunden för apartheid. Här 

dominerar konstruktioner med prepositionerna mellan och mot som fokuserar olika delar av 

betydelsen. Med till exempel mellan kvinnor och män benämns två inblandade grupper och 

[ÅTSKILLNAD] blir den primära betydelsekomponenten, men med mot kvinnor fokuseras bara 

den underställda, gruppen och [DISKRIMINERING] får en mer framskjuten position i metaforens 

betydelse.  

Studiens kategorisering och analys av beläggen utifrån måldomän visar att den klart 

vanligaste måldomänskategorin är Israel/Palestina (110 av 296). Därefter är kategorierna, 

efter fallande frekvens, etniska/religiösa/nationella grupper (48), kön (38), migration och 

integration (31), rassegregationen i USA (17), ekonomiska förutsättningar (10), 

arbetsmarknad (4), bostadssegregation (4) och övrigt (34). Utöver dessa förekomster finns 

också 30 stycken belägg som uttrycker explicita analogier med adjektivet apartheidliknande 

och verbet likna. Även bland dessa är Israel/Palestina den dominerande domänen.  

Här bör, med tanke på kategorin Israel/Palestina, återigen den FN-rapport från 2017 som 

“on the basis of scholarly inquiry and overwhelming evidence, [establishes] that Israel is 

guilty of the crime of apartheid.” (United Nations 2017:51) nämnas. Rapporten är visserligen 

från ett senare datum än korpusmaterialet, men visar ändå att ordet lär ha förekommit i 

sammanhanget under en längre tid. Enligt Ängsal (2017:87) kan man fråga sig om de på 

Israel/Palestina syftande beläggen verkligen kan anses vara analogier eller om de, bland annat 

på grund av FN-resolutionen 1973, har en annan semantisk status. Den här studien styrker 

denna tes, dels eftersom en utvidgad betydelse, där Sydafrika inte än en nödvändig 

komponent, finns kodifierad i SO, dels eftersom det även i svenskan är mycket etablerat att 

benämna situationen i Israel/Palestina för apartheid. En slutsats av studien blir då att den av 

FN-definierade betydelsen, liksom den betydelse som beskrivs i SO är att betrakta som 

etablerade och lexikaliserade betydelseutvidgningar. Apartheid har blivit polysemt och fått 

dessa betydelser utöver den ursprungliga.  

Även apartheid som metafor för den patriarkala relationen mellan män och kvinnor tycks 

vara ett i alla fall i viss utsträckning lexikaliserat begrepp i språkbruket, främst utifrån att 

sammansättningen könsapartheid samlar så många belägg att det kan anses vara åtminstone 

etablerat i bruket. Samma slutsatser dras i Ängsal (2017) och Månsson (2018), och att gender 

apartheid är kodifierat i engelskan (Oxford Dictionairies) är ytterligare ett indicium på att 
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metaforen är konventionaliserad och kan ses som en egen enhet i lexikonet (jfr Svanlund 

2001:52). 

För de måldomäner i studien som inte faller under de här definitionerna är det däremot 

rimligt att tala om bruket som metaforiskt. Domänerna förekommer med en lägre frekvens än 

de ovan nämnda, och särskilt i kategorin övrigt är de mycket olika. Det finns dock 

gemensamma mönster. Gemensamt för måldomänerna för den metaforiska användningen är 

att av grundbetydelsens betydelsekomponenter finns [ÅTSKILLNAD], [DISKRIMINERING] och 

[STRUKTURELL] med i den överförda betydelsen. Komponenterna [BASERAT PÅ RAS] och 

[POLITISK] (som alltså inte betyder att ämnet är politiskt, utan att det syftar på ett medvetet 

politiskt konstruerat system) varierar beroende på måldomän. Komponenten [SYDAFRIKA] 

överförs bara i ett enda belägg, där det rör det sig om ekonomiska skillnader i dagens 

Sydafrika. 

Andra generella drag, för såväl utvidgad betydelse som metaforisk användning, är 

apartheid används om grupper av människor och att måldomänen finns inom det politiska 

fältet.  Det som betecknas apartheid är alltså politiska fenomen och strukturer.  

Det metaforiska bruket av apartheid är en del av ordets betydelseförändring i svenskan 

som kan ses som en stegvis betydelseutvidgning.
13

 Närmast ursprungsbetydelsen ligger den 

lexikaliserade och kodifierade betydelse som inkluderar också liknande politiska system i 

andra länder än Sydafrika. Utöver detta används ordet också metaforiskt om mycket skilda 

företeelser, där olika grad av källdomänens betydelse överförs till måldomänen. Huruvida det 

är fråga om en ännu pågående generalisering, kanske ända till den helt ursprungliga 

betydelsen ‟åtskillnad‟, som försvagar kopplingen till grundbetydelsen blir en fråga för 

framtida forskning.  

Att betydelsekomponenten [POLITISK] inte alltid överförs i den metaforiska användningen 

(samma slutsats presenteras också i Månsson 2018:28–29) kan kopplas till alla temakategorier 

utom Israel/Palestina och rassegregationen i USA. Apartheid används alltså om en strukturell 

uppdelning också om det inte finns någon medvetet politiskt konstruerad åtskillnad. Detta kan 

jämföras med Svensk ordboks definition av segregation:  

 
uppdelning av ett samhälle i (vissa) olika befolkningsgrupper särsk. efter etnicitet; vanligen åtföljd 

av diskriminering av minst en grupp EXEMPEL: rassegregation; segregationen i den amerikanska 

Södern började ifrågasättas på allvar först på 1950-talet 

- äv. om icke-officiell åtskillnad EXEMPEL: arbetsmarknadens faktiska segregation efter kön (SO) 

 

För segregation görs alltså skillnad på officiell och icke-officiell uppdelning och åtskillnad. 

Samma sak syns i användningen av apartheid, där ordboksdefinitionen (SO) dock bara 

nämner den politiska varianten. Likheten i hur betydelsen kan variera bekräftar Månsson 

(2018) i att apartheid används synonymt med segregation. 

Två aspekter av ordet som bibehålls i metaforisk användning är att ordet förekommer inom 

domänen politik och att det har en negativ konnotation. Vad som dock kan diskuteras är om 

graden av ”allvarlighet” i den negativa laddningen. Den åsikt som framförs i Modras 

(1995:235), att förintelsen saknar motstycke och att Holocaust därför inte kan rättfärdigas 

som metafor för något annat, skulle kunna appliceras också på apartheid. Är de fenomen som 

benämns som apartheid lika allvarliga som det systematiska rasförtrycket i Sydafrika som är 

metaforens grundbetydelse? Utifrån den här studien blir svaret: nej, inte alla. I kategorin 

övrigt finns till exempel belägg som handlar om åsikter om skattepolitik (37) och uppdelning 

mellan generationer (39). Kanske uppfattar språkbrukaren det som lika oacceptabelt, men det 

får ändå mer anses vara ett retoriskt grepp än faktiska likhetstecken mellan företeelserna, 

                                                 
13

 Innan ordet lånades från afrikaans hade det genomgått en förändring från att betyda ‟avskild‟ till att vara det 

specifika namnet på systemet för rassegregation (jfr SO). 
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särskilt om man betänker FN:s klassning av apartheid som ett brott mot mänskligheten. I ett 

längre perspektiv blir frågan följaktligen vad som händer med ordet om det systematiskt 

används om fenomenen som inte anses lika allvarliga som den ursprungliga referensen, ett 

antagande är att det på sikt tappar i laddning. Idag har apartheid betydligt starkare negativ 

laddning än segregation. Den här uppsatsen visar en generalisering som gör att de 

betydelsemässigt närmar sig varandra, kanske ingår över tid även en värdemässig förändring. 

Med ett så laddat ord som apartheid är det metaforens övertygande funktion väldigt tydlig 

(jfr Pappas 2003:41). Att benämna något med ordet apartheid blir en tydlig förstärkning och 

ett sätt att benämna något som fullständigt oacceptabelt. Under studien har jag, utan att ha 

undersökt det närmare, fått uppfattningen att ordet ofta används i debattartiklar och ledare, 

eller av personer vars yttrande på andra sätt har som syfte att övertyga och skapa opinion osv. 

Iakttagelsen stämmer med Pappas (2003) om att metaforer kan retoriska instrument som i 

politiska sammanhang har funktionen att övertyga och är tillsammans med frågan om vem 

som använder ordet – politiker, journalister, språkbrukare i allmänhet? – något som skulle 

kunna undersökas närmare. En studie med diskursanalytisk ansats kan också ta sig an frågan 

om vilken diskurs som skapas när ett fenomen benämns med metaforen apartheid. 

Den kontrastiva jämförelsen mellan tyska och svenska ger slutsatsen att likheterna är 

betydligt fler och tydligare än skillnaderna. I studierna av Ängsal och Månsson av det tyska 

språkbruket är 12 % av förekomsterna av apartheid metaforisk användning (Månsson 

2018:13). I den här studien är det 15 %. Skillnaden på endast tre procentenheter är så pass 

liten att slutsatsen blir att metaforisk användning är ungefär lika utbredd i de båda språken.  

Sammansättningarna utgör en store andel i det svenska materialet, 47 % mot 23 % (jfr 

Månsson 2018:19, Ängsal 2017:81). Metaforen uttrycks alltså oftare i sammansättningar i 

svenska än i tyska. Huruvida detta är utmärkande endast för den här metaforen eller ett 

generellt mönster när det gäller sammansättningar i språken kan inte den här studien ge svar 

på.  

En annan kvantitativ skillnad som att Israel/Palestina utgör 37 % av beläggen i den här 

studien; motsvarande siffror i Månsson (2018:21) och Ängsal (2017:82) är 25 respektive 

28 %. Men den högre frekvensen i svenskan jämfört med tyskan kan i lika hög grad bero på 

en mer frekvent rapportering som på att analogin är mer etablerad. Liksom samtliga 

jämförelser bör detta tolkas med försiktighet eftersom också andra faktorer än språkbruk kan 

spela in. Materialet påverkas mycket av vad de respektive tidningarna har valt att rapportera 

eller inte rapportera om. I båda materialen är dock Israel/Palestina det tydligt mest 

förekommande temat. 

Det tyska materialet tycks ha en större bredd än det svenska. Metaforen används mer 

kreativt om helt skilda saker. I svenskan är den mer koncentrerad till det politiska fältet. Detta 

kan också bero på att det svenska materialet är mindre i storlek och därför inte ger utrymme 

för samma variation. 

Det är alltså generellt stora likheter mellan språkbruken i tyska respektive svenska. 

Sammansättningarna liknar varandra, attribut har samma funktioner och de tematiska fält där 

metaforerna återfinns är till stor del de samma. Detta, liksom att metaforiskt bruk är kodifierat 

i engelska (Oxford Dictionairies) och franska (Le grand Robert), kan ses som en indikation på 

att apartheid inte bara är ett internationellt ord utan att utvidgad betydelse och metaforisk 

användning också är en internationell konvention. För att ytterligare styrka den tesen krävs 

studier i fler språk. En särskilt intressant studie skulle vara av eventuellt utidgad betydelse och 

metaforiskt bruk i afrikaans och andra språk i Sydafrika, där referensen torde vara ännu mer 

laddad, såväl politiskt som känslomässigt.  
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7. Sammanfattning 

 
I den här uppsatsen undersöks hur ordet apartheid används i svensk samtida tidningstext, när 

det inte avser det tidigare politiska systemet för rassegregation i Sydafrika.  

I beskrivningen av ordet och av hur dess betydelse modifieras används 

betydelsekomponenter (jfr Saeed 2016:259). Den grundläggande betydelsen definieras som 

[ÅTSKILLNAD], [STRUKTURELL], [DISKRIMINERING], [POLITISK], [BASERAT PÅ RAS] och 

[SYDAFRIKA]. 

Studien är en korpusundersökning genomförd i Språkbankens gränssnitt Korp. Materialet 

är en korpus bestående av tidningstext från korpusarna GP 2001–2013 och Webbnyheter 

2001–2013, med text från tidningarna Göteborgsposten, Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet. 

En sökning på lemgrammet apartheid, inklusive sammansättningar med apartheid som 

för- eller efterled gav totalt 2 178 förekomster av ordet apartheid. En manuell genomgång av 

samtliga träffar sorterade ut de 326 träffar som inte syftar på rassegregationen i Sydafrika, och 

som utgör studiens primära material. Korpusbeläggen har sedan analyserats dels utifrån dess 

språkliga form, dels utifrån vilka fenomen som är måldomän för den metaforiska 

användningen.  

I studiens första del undersöks språklig form. Av de 326 förekomsterna är 156 

sammansättningar, de flesta av dem med apartheid som förled. De mest frekventa är 

apartheidsystem, apartheidstat och apartheidliknande. Bland sammansättningarna med 

apartheid som efterled är könsapartheid den enda sammansättningen som förekommer med 

en hög frekvens, 22 av 36. Generellt om sammansättningarna med apartheid som efterled är 

slutsatsen att förledet kan användas för att bestämma grunden för apartheid, som i till exempel 

könsapartheid och generationsapartheid eller för att beskriva en domän, som i 

fotbollsapartheid eller bensinmacksapartheid.  

De attribut som förekommer tillsammans med apartheid har funktionen att på något sätt 

modifiera eller nedtona metaforen. Ett slags, en form av och en sorts är exempel på 

konstruktioner som distanserar användningen från grundbetydelsen. Att användningen 

distanseras från grundbetydelsen blir också fallet med attribut som mer explicit modifierar 

betydelsen, attribut som global, amerikansk och social förändrar en eller flera 

betydelseaspekter och poängterar på så sätt att det är fråga om en metafor.  

Den andra delen av studien sorterar korpusbeläggen efter måldomän. De generella 

slutsatserna är att måldomänen finns inom det politiska fältet och att fenomenen som benämns 

är geografiskt spridda över världen. Den klart vanligaste måldomänen är Israel/Palestina (110 

av 296). Därefter är kategorierna, efter fallande frekvens, etniska/religiösa/nationella grupper 

(48), kön (38), migration och integration (31), rassegregationen i USA (17), ekonomiska 

förutsättningar (10), arbetsmarknad (4), bostadssegregation (4) och övrigt (34). Utöver dessa 

metaforiska belägg finns också 30 stycken belägg som uttrycker explicita analogier med 

adjektivet apartheidliknande och verbet likna. Även bland dessa är Israel/Palestina den 

dominerande domänen.  

Gemensamt för bruket av apartheid som metafor är att betydelsekomponenterna 

[ÅTSKILLNAD], [DISKRIMINERING] och [STRUKTURELL] överförs till måldomänen. 

Komponenterna [BASERAT PÅ RAS] och [POLITISK] varierar beroende på måldomän. Slutsatsen 

är alltså att apartheid används om fenomen som segregerar grupper (av människor) och där 

det finns ett ojämlikt förhållande mellan grupperna. Grunden för uppdelningen är i mer än 

hälften av fallen baserad på människors etniska, religiösa och/eller nationella tillhörighet, men 

det kan också vara andra definitioner, som kön och migration/integration. Måldomänerna 

finns inom det politiska fältet, men är inte alltid medvetet politiskt orsakade genom till 

exempel lagstiftning eller diskriminerande regelverk. 
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En jämförelse med studierna Ängsal (2017) och Månsson (2017) visar att språkbruket i 

svenskan och tyskan i hög utsträckning liknar varandra. Metaforisk användning utgör en 

ungefär lika stor det av det totala antalet förekomster av Apartheid/apartheid och de 

måldomäner som benämns med orden motsvarar varandra. Detta, tillsammans med att 

metaforisk användning finns i ordböcker i engelska och franska, talar för utvidgad betydelse 

och metaforisk användning är etablerat också i det internationella språkbruket.   
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