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Abstract

Begreppen rädsla och trygghet användes frekvent under 2018 års svenska parlamentariska

valrörelse, både av politiker och journalister. Den här uppsatsen är en undersökning av hur

journalister från sju av de största traditionella medierna i Sverige använder sig av dessa begrepp i

sin kritik mot politikernas brist på ideologisk politik. Med avstamp i bl.a. Michael Foucault teorier

om diskurs, Sarah Ahmeds affektteorier, och Murray Eldmans kondenserande symboler gör jag en

textanalys av de knappt 500 artiklar från tryckt press som mina sökningar rädsla+politik och

trygghet+politik i Mediedatabasen gav. Fokus riktas mot de diskursivt semantiska betydelserna,

text och symbolik, i begreppen rädsla och trygghet. Eftersom det är en genusvetenskaplig uppsats

tillämpas även ett intersektionellt analysverktyg på materialet, där bl.a. de olika posterna skillnad,

samband, makt och sociala kontexter lyfts fram. Analysen är uppdelad i fyra teman; Rädslan som

politisk retorik, Från folkstyre via välfärd till nationalstat – Socialdemokratins kappvändning,

Hotet mot den fria pressen, och De andra. Under vardera rubrik besvaras frågeställningarna: Hur tar

sig begreppen rädsla och trygghet i uttryck i sju av Sveriges största traditionella dagstidningar under

de sex sista månaderna i 2018 års svenska valrörelse? Producerade och/eller reproducerade detta

någon ”större mening” i förhållande till kön, klass  och ”ras” och, i så fall, på vilket sätt gjordes

det? 

   Resultatet av undersökningen är att begreppen uttrycks som avgörande i valet om den

parlamentariska demokratins och den fria pressens överlevnad i Sverige, samt att detta både

producerar och reproducerar köns-, klass-, och rasstereotyper. Och att det sistnämnda görs genom

samma användning av kondenserande symboler som journalisterna kritiserar politikerna för att

använda. Slutsatsen är därför att politik och demokrati inte enbart bygger på rationella val utan

måste hanteras i relation till symboler och känslor.

Nyckelord: rädsla, trygghet, diskurs, känsloaffekter, kondenserande symboler, semantik,

journalistik, politik, intersektionalitet, klass, kön, ras, känslor, symboler, demokrati, pressfrihet
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1. Inledning

1. 1 Bakgrund 

Innan kommun, landsting- och riksdagsvalet i Sverige 2018, en tid när alla offentliga rum formligen

tapetserades med partislogans och uppmaningar att lägga sin röst på ”rätt” parti, började jag tänka

på vad ordval och formuleringar faktiskt bidrar till i själva innebörden av vad vi säger. Anledningen

var att jag allt oftare i politiska sammanhang, i tv, radio, tidningar och andra medier, stötte på de

(mångfaldigt) laddade orden rädsla och trygghet. Jag lade märke till att orden användes i många

olika sammanhang, berörde många olika ämnen, men på något sätt allt som oftast fick ”samtalen”

att i slutet ändå riktas åt ett och samma håll. Det här intresserade mig. För vad händer med

demokratin om det som offentligt diskuteras precis innan ett val i slutändan alltid tycks handla om

samma sak? 

   I Folkstyret i rädslans tid skriver Olle Wästberg och Daniel Lindvall att vi, i och med den ökade

tillgången till internet, och att information därmed lättare får spridning, lever i ett

postsanningssamhälle (post-truth society). De belyser det faktum att det är allt vanligare med

sökmotorer som skräddarsyr information att passa mottagarens intressen, och allt vanligare med s.k.

klickbete (clickbaits), dvs. att det som ”klickas” på flest gånger kommer att spridas i större

utsträckning än de som får färre ”klickningar”. Dessutom får vi mer sällan reda på originalkällorna

till informationen. I boken citeras författaren Joris Luyendijk som lär ha sagt att ”friheten att

uttrycka sina åsikter har blivit friheten att välja sina egna fakta”.1 

   Den s.k. tredje stadsmakten har fått en konkurrent i skapandet av verkligheten. Samtidigt upplever

jag att det i vissa rum finns en allt större medvetenhet kring källkritik, och därmed en tro på, eller

kanske mer önskan om, att traditionella medier strävar efter största möjliga objektivitet. Jag tycker

att det här är intressant, speciellt med tanke på min upplevelse av hur människor i dessa ”vissa rum”

ofta beskyller andra för att tro på fejkade nyheter (fake news).2 Jag vill undersöka hur traditionella

medier uttrycker sig, som en pålitlig källa, i en tid där sensationsrubriker och flest ”klick” tycks

bestämma vilken verklighet som gäller.

1. 2 Syfte och frågeställningar

Med anledning av bakgrunden vill jag undersöka hur orden rädsla och trygghet tog sig uttryck i

traditionella medier under de sex sista månaderna i 2018 års svenska valrörelse, och om, och i så

fall hur, detta producerar och/eller reproducerar köns-, klass-, och rasstereotyper (se rubriken

Intersektionalitet nedan).  Förutom att ämnet intresserar mig tror jag att det kan vara värdefullt för

1 Wästberg, Olle & Lindvall, David, Folkstyret i rädslans tid, Fri Tanke förlag, Stockholm, 2017, s. 66
2 Wästberg & Lindvall, Folkstyret i rädslans tid, s. 59

4



fler att bli påminda om att även traditionella medier producerar och reproducerar innebörder i sin

användning och val av ord, och att dessa ord, och hur de används, kanske producerar en större

mening än vad som rent bokstavligt sägs. Det jag frågar mig är: Hur tar sig begreppen rädsla och

trygghet i uttryck i sju av Sveriges största traditionella dagstidningar under de sex sista månaderna

i 2018 års svenska valrörelse? Producerade och/eller reproducerade detta någon ”större mening”

i förhållande till kön, klass  och ”ras” och, i så fall, på vilket sätt gjordes det? 

1. 3 Teori 

1. 3. 1 Affektekonomier och klibbiga historier

Sara Ahmed skriver i Vithetens Hegemoni (2011) om hatekonomier och hur ”vardagsspråket

konstruerar känslor som att de är innebonde i något.” Känslor rör sig sidledes, genom associationer

som klibbar fast på kroppar eller ting, de rör sig mellan symboler, figurer och föremål, och de rör

sig bakåt, är knutna till historicitetens ”frånvarande närvaro”.3 Hon använder sig av psykoanalys

som en teori om subjektets bristande närvaro och där känslor är som ekonomi, ”som relationer som

bygger på olikhet och förskjutning utan absoluta värden.” Enligt Ahmed fungerar känslor som

kapital, dvs. att värdet i dem produceras genom cirkulationen, värden som sen fördelas över sociala

och mentala fält.4 Det innebär att sido- och bakåtrörelsen hos känslor som hat inte begränsas till

utrymmet inom ett subjekts konturer, ”det omedvetna är brist på närvaro som utgör relationaliteten

hos subjekt och objekt [och] givet detta måste affektekonomier ses som sociala och materiella såväl

som psykiska.5 Ahmed förhåller sig till historier som att dessa blir levande i nuet genom rörelser

mellan symboler och föremål, och att känslor så som rädsla klibbar fast på kroppar eller ting så att

dessa blir skrämmande, dvs cirkulationen gör något som socialt och mentalt i tid och rum uppfattas

som om kroppar och föremål är något, t.ex skrämmande.6 

   I essän Orienten, hemma, diskuterar Ahmed vidare hur vissa kroppar orienterar sig i vissa rum

eftersom andra kroppar bär på historier som de första konstruerat som en motsats till sig själva. Jag

använder mig av den bilden i min förståelse om hur nationen skapas i relation till det som är utanför

nationen. Eftersom nationen är en föreställning, inget verkligt essentiellt, och att olika kroppar har

olika rörelseförmågor inom denna föreställning, tillhör nationen de vars kroppar bär historier av

likhet (gemenskap, tillhörighet), och de kroppar med historier som beskriver skillnad (icke-

gemenskap, icke-tillhörande) blir hotet.7

3 Ahmed, Sara, Vithetens Hegemoni, Tankekraft Förlag, Hägersten, 2011, s. 68
4 Ahmed, Vithetens Hegemoni, s. 69
5 Ahmed, Vithetens Hegemoni, s. 69
6 Ahmed, Vithetens Hegemoni, s. 77
7 Ahmed, Vithetens Hegemoni, s. 151 ff.
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   I min undersökning av hur mediers användning av begreppen rädsla och trygghet producerar och

reproducerar köns-, klass-, och rasstereotyper under valrörelsens sista sex månader kommer jag att

utgå från Ahmeds teorier om affektekonomier, som att känslor är sociala och historiska produkter (i

förändring) men att dessa blir mentala (som om att de är inneboende i någonting) genom klibbiga

associationer som cirkulerar mellan symboler och subjekt.

1. 3. 2. Diskursteori

I Diskursanalys som teori och metod (2000) beskrivs Michael Foucault vara ”den som på allvar

satte i gång med diskursanalysen genom att utveckla teori och begrepp”. I sitt arkeologiska arbete

(se metod) försöker han kartlägga de regler som formar sanning och mening i tid och rum, i

diskursen upprättas hegemonier (se Hegemoni under Begreppsdefinitioner) som bestämmer och

begränsar vad som är giltig kunskap. I det andra, genealogiska, arbetet fokuserar Foucault på

makten, inte som att den tillhör någon bestämd agent (individ/stat/etc.) men som producent av

diskurser: ”Det som får makten att äga giltighet, det som gör att den blir accepterad, är helt enkelt

det faktum att den inte bara tynger oss som en kraft som säger nej utan genomsyrar och skapar

tingen […] Den måste betraktas mer som ett produktivt nätverk som löper genom hela

samhällskroppen än som en negativ instans med förtryck som uppgift.”8 Det finns flera olika

förhållningssätt till diskursteori men många följer Foucaults definition: att sanningen är en produkt

av kommunikationer mellan agenter som involverar specialiserad kunskap, dvs att kunskap är just

skapt.9 Jag kommer i min undersökning att förhålla mig till mitt material utifrån att det är

producerat inom en specifik svensk medial och politisk diskurs, samtidigt som jag kommer att vara

aktivt medveten om min egen position och de diskurser jag påverkas av.

1. 3. 3 Intersektionalitet 

I Intersectionality (2016) skriver Patricia Hill Collins och Sirma Bilge att intersektionalitet är ett

sätt att förstå och analysera komplexiteten av vår värld, hos människor och i människors

erfarenheter. Det går inte att förstå orsaker till sociala och politiska liv utan att undersöka flera olika

faktorer och deras samspel, vad det bidrar till och hur de influerar varandra. Som ett analytiskt

verktyg ger intersektionalitet helt enkelt bättre tillgång till de komplexa förhållanden i världen.10

Det finns olika sätt att förhålla sig till och använda sig av intersektionalitet som ett analytiskt

verktyg. I min uppsats kommer jag att utgå från de sex kärnidéer som Hill Collins och Bilges lyfter

8 Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur AB, Lund, 
2000, s. 20

9 Ibid, s. 21
10 Hill Collins, Patricia & Bilge, Sirma, Intersectionality, Polity Press, Cambridge, 2018, s. 2
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fram i första kapitlet (min översättning på förutnämndas engelska termer): skillnader (inequality),

samband (relationality), makt (power), sociala kontexter (social context), komplexitet (complexity),

och social rättvisa (social justice), av vilka jag främst fokuserar på de fyra första. Det här är, som

författarna skriver, inte allmängiltigt för all typ av forskning med intersektionellt perspektiv, istället

fungerar de som riktlinjer eller poster utifrån vilka en kan orientera sig när en möter materialet för

sin forskning.11 Samband, det som karaktäriseras eller utgörs av relationer, är kanske den mest

grundläggande delen i intersektionalitet; det går inte att förstå världen utifrån en enda företeelse, det

är alltid flera aspekter som spelar roll i konstituerandet av ett fenomen, Det betyder att det inte går

att förstå klass utan att förstå kapital, kapital går inte att förstå utan ras, och ras går inte att förstå

utan kolonial historia. Med sociala kontexter menas den kontext som ett fenomen uppstår och

florerar inom, det kan t.ex vara en bestämd akademisk disciplin, eller en akademisk institution där

flera olika discipliner verkar samtidigt. Med andra ord analyseras ett fenomen inte bara i

förhållande till andra fenomen utan också i förhållande till dess diskurs, kontexter i vilka specifika

kulturer och sanningar produceras. De andra idéerna måste förstås i relation till de teorier och

övertygelser forskaren har, t.ex kan jag använda mig av en marxistisk förståelse för kapital för att

analysera makt, kritiska vithetsstudier för att komma åt skillnader, postkolonial teori för att ta mig

an social rättvisa, och alltihop på samma gång för att prova fenomenets komplexitet.12

   Jag kommer att använda mig av sådana intersektionella analysverktyg i mitt försök att utröna om,

och i så fall hur, medier med begreppen rädsla och trygghet producerar och/eller reproducerar

köns-, klass- och rasstereotyper. 

1. 3. 4 Kondenserande symboler 

Även om min undersökning utgår från de två begreppen rädsla och trygghet kommer jag att behöva

verktyg för att läsa de texter där begreppen inte används men där innebörden i texten är densamma,

texter där andra begrepp får symbolisera rädsla och trygghet. Jag kommer inte att gå djupare in och

teoretisera kring symboler, men värt att nämna är att jag utgår från idén om att symboler alltid står

för någonting mer än ”sig själv” och att de framkallar attityder, uppsättningar av intryck, mönster av

händelser som associeras till dem, i relation till tid och rum och rådande syn på verkligheten. I The

Symbolic Uses of Politics (1964) definierar Murray Edelman två typer av symboler; Refererande

(referential) symboler, dvs. symboler som syftar på en verklig situation (eller ett verkligt fenomen),

och kondenserande (condensation) symboler, dvs. symboler som väcker känslor associerade till

situationen (eller fenomenet).13 Skillnaden mellan de båda kan beskrivas med valblanketten; den är

11 Ibid, s. 25
12 Ibid, s. 194 ff.
13 Edelman, Murray, The Symbolic Uses of Politics, University of Illinois Press, Urbana & Chicago, 1985, s. 6
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en refererande symbol för det ting som medborgaren använder när hen använder sin rösträtt och det

är en symbol som berättar för medborgaren hur hen använder den. Men, valblanketten är också en

kondenserande symbol eftersom den inte bara refererar till en verklighet utan också till känslor och

idéer som denna verkliga tingesten förmedlar, t.ex att medborgaren har en reell möjlighet att

påverka sitt liv genom parlamentarisk politik. I min undersökning kommer jag att använda mig av

Eldmans kondenserande symboler, både för att förstå vad begreppen rädsla och trygghet betyder i

den kontext de framställs samt för att ta reda på när samma betydelser förmedlas utan att begreppen

används.

1. 3. 5 En teori för kunskapen om språk

Eftersom jag har som syfte att undersöka de två begreppen, trygghet och rädsla, behöver jag

bestämma mig för, och definiera, vilken syn på (kunskap om) språk jag utgår ifrån. Semantik är ett

stort område och det finns olika sätt att ta sig an språk och den kunskap språket formar. Min

semantiska utgångspunkt kommer att vara den som Richard Larson och Gabriel Segal förklarar i

Knowledge of Meaning (1995) som en del av en teori för språkbrukares (speakers) kunskap. Fakta

om språkets relation till språket, och språkets relation till världen, är ledtrådar till kunskap, men det

är kunskapen om språket som gör relationerna möjliga.14 När jag skriver språk syftar jag inte bara

på det talade, utan också på symboler och outtalad text. En skulle kunna önska att en enkel

förklaring av språk är det som gör det möjligt för oss (människor) att förstå (eller inte förstå)

varandra och vår omvärld, men det är inte riktigt så enkelt. Eftersom det är vi som konstruerat

språket är förståelser inte essentiella; kunskaper om sanningar är beroende av ömsesidighet/icke

ömsesidighet i språk. För att upptäcka sanningar (i tid och rum) använder Larson och Segal sig av

Noam Chomskys (1986) approach dvs. att fokusera på kunskapen om språket som själva objektet av

undersökningen, vilket kan göras med hjälp av att ställa ”three natural questions”: 1. Vad vet vi? 2.

Hur kommer det sig att vi vet det? 3. Hur används kunskapen?15 Det är också dessa frågor som jag

kommer att ställa till mitt material.

   Toril Moi skriver i Sexual/Textual Politics (2002) om en trio skrivande kvinnor (Ecriture

Féminine), vilka lyfter språket som avgörande i kampen om kvinnors frigörelse. Hélène Cixous är

en av dessa och hon riktar sig främst till språkets struktur när hon formulerar sitt motstånd mot

patriarkatets förtryck av kvinnan. Hon menar att det fallogocentriska språket, den patriarkala

semantiken, det som är formulerat av och för mannen, består av märkta vs icke-märkta begrepp som

förhåller sig i strikta binära relationer. De märkta begreppen är de som är av värde och de är direkt

14 Larson, Richard & Segal, Gabriel, Knowledge of Meaning – An Introduction to Semantic Theorty, 2:nd print, The 
MIT press, London, 1996, s. 10

15 Ibid, s. 10
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kopplade till mannen.16 I Medusas skratt (1975) skriver Cixous ”jag står otvetydigt fast vid att det

finns märkt skrift; att skriften fram till idag, i långt större utsträckning än vad vi anar eller medger,

har varit förtryckande, styrd av en kulturens och begärets ekonomi – med andra ord politisk, typisk

manlig.”17 I min undersökning kommer jag att tillämpa dessa teorier om det binära språkbruket som

en del av hur verkligheten formas.

1. 4 Metod och material

1. 4. 1 Material  och avgränsningar

Jag kommer att utgå från nyhets- och debattartiklar, opinion och ledare, i sju av Sveriges största

dagstidningar. På grund av begränsad tid och utrymme är mitt ramverk texter som publicerats i

tryck, och som är tillgängliga i databasen Mediearkivet. Dagstidningarna är, utan inbördes

storleksordning, Dagens Nyheter (oberoende liberal), Göteborgs Posten (liberal), Sydsvenskan

(oberoende liberal), Svenska Dagbladet (obunden moderat), Östgöta Correspondenten (oberoende

borgerlig), Aftonbladet (obunden socialdemokratisk) och Expressen (obunden liberal).18 Jag nämner

här tidningarnas politiska tillhörighet, men jag anser inte att det har någon betydelse för min

undersökning. För att avgränsa mig har jag gjort ett urval genom att endast läsa igenom de texter

vilka matchade med sökorden ”rädsla+politik” (181 träffar) och ”trygghet+politik” (318 träffar)

mellan perioden 1 januari- till valdagen, den 9 september, 2018. Därefter har jag sållat bort de texter

som inte handlar om svensk partipolitik, samt de som jag personligen anser mindre användbara för

att de är insändare skrivna av politiker, läsare och/eller behandlar ämnet på ett sätt som bryter allt

för mycket mot journalistiska yrkesregler och pressetik.19 

   Jag är medveten om att det här utgör ett visst problem för en mer generellt giltig tolkning av

mediers användning av orden rädsla och trygghet eftersom det finns betydligt fler ord som kan

användas i samma betydelse. Dessutom är mitt urval av tryckt press missvisande i förhållande till

hur Sveriges befolkning idag har tillgång till medier, ofta genom nyhetssidor- och forum på internet.

Men på grund av samma urval kan jag belysa hur traditionella medier tar form i det kritiska läge

som yrkesgruppen, och därmed även yrkesregler och pressetik, står inför. Av de 104 artiklar jag

närläst har jag avsiktligt valt att inte fundera över journalisternas erfarenheter ur ett intersektionellt

perspektiv. Någon gång refererar jag till journalister som yrkesgrupp men jag går aldrig in på

16 Moi, Toril, Sexual/Textual Politics, Routledge, Ney York, 2:nd edition, 2002, s. 102
17 Cixous, Hélène, Medusas skratt, Modernista, Stockholm, 2015, s. 10
18 För uppgifter om mediers räckvidder se ORVESTO konsuments undersökning 2018:2: 

https://www.kantarsifo.se/sites/default/files/reports/documents/rackviddsrapport_orvesto_konsument_2018_2.pdf?
fbclid=IwAR3114i2fVsWnmLVdjc9aQx_UQThS-thPDfEyN2x2lHGme6qNYuCb1vDmzc, 2018-11-10

19 För yrkesregler och pressetik se Journalistförbundets hemsida: https://www.sjf.se/yrkesfragor/yrkesetik/spelregler-
press-radio-och-tv/yrkesregler, 2018-11-09, och Pressens Opinionsnämnd, PO: https://po.se/pressetik/, 2018-11-09
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skribenternas enskilda fall. Jag tänkte först att det hade varit intressant att se om och hur olika

grupper av journalister, t.ex män och kvinnor, skriver olika, men jag insåg snabbt att jag inte kan

veta vilka erfarenheter journalisterna har utan att prata med dem. En undersökning där jag utgick

från normer och stereotyper skulle säga mer om mina förutfattade föreställningar än om vad som

framgår av artiklarna.

1. 4. 2 Diskursbaserad textanalys 

När Michel Foucault i Vetandets arkeologi (1969) tar sig an subjektet människan ifrågasätter han

dennes ställning som ”förklaringsfaktor” till allting. Han skriver att historier och företeelser inte

lyder under regler som är givna för människans medvetande, vetandet formas istället i mötet mellan

maktförhållanden, ideologier och vetenskaper. Människans mening är diskursiv, en sammansatt och

differentierad praktik som lyder under analyserbara regler och förhandlingar.20 

   Vetandets arkeologi är framförallt ett resultat av användning av diskurs som metod, en av många

möjliga produkter formulerade med diskursteori som verktyg. Foucault analyserar kunskapens

diskurs genom att utröna de arkeologiska fynden som historiskt sett utgjort människans vetande.21

På samma sätt kommer jag i min undersökning att försöka ta reda på vilka beståndsdelar som låter

sig forma meningen i mitt material. Jag använder mig således av Vetandets arkeologi som en slags

bruksanvisning i användning av diskursteori som metod.

   I Feminist Research Practice (2007) förklaras textanalys, eller innehållsanalys som det mer

övergripande kallas, som en systematisk studie av text och andra kulturella produkter eller icke-

levande data, dvs. en analys av redan existerande stoff som inte kan interagera under

analysprocessen.22 I min undersökning kommer jag att arbeta på det sätt som i boken beskrivs som

metoden kvalitativ innehållsanalys, vilket kortfattat betyder att en 1. läser igenom valda texter

upprepande gånger för att få en helhetsuppfattning, 2. meningar och fraser som är relevanta för

frågeställningen plockas ut men aktas för att förlora sina kontexter (s.k. meningsbärande enheter)

för att sedan 3. kodas och grupperas i kategorier som är hjälpsamma för besvarandet av

frågeställningen, och slutligen 4. kan dessa tematiseras under t.ex rubriker som i sin tur utgör själva

materialet för analysen.23

20 Foucault, Michel, Vetandets arkeologi, Arkiv Förlag, Lund, 2002, s. 261
21 Ibid, s. 49 ff.
22 Hesse-Biber, Sharlene Nagy & Patricia Lina Leavy, Feminist Research Practice, Sage Publications Inc, London, 

2007, s. 227
23 Ibid, s. 232
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1. 5 Forskningsöversikt

1. 5. 1 Demokrati är ett politiskt system som kan avskaffas på demokratisk väg24

Rubriken är ett citat från boken Folkstyret i rädslans tid (2017) där Olle Wästberg och David

Lindvall diskuterar det politiska läget i ”västvärlden”, med avstamp i den ökande politiska

populismen i framförallt USA men även i länder som England och Sverige. Bland annat lyfts det

förändrade medielandskapet, som internet inneburit, upp som en viktig del i formandet av dagens

politiska landskap, som enligt författarna inneburit en ny sorts kamp om ”sanningen”, eller bilden

av verkligheten, mellan de traditionella medierna och s.k fake news .25 Den politiska populism som

vuxit i världen de senaste åren, som i de flesta sammanhang kallas högerextrem, nämns i boken som

auktoritära populister eftersom de i de flesta fall har kommit att utgöra ett alternativ till den

etablerade vänster-högerdikotomin, ett alternativ för de som inte har tillit till staten, demokratin, och

traditionella s.k. pk-medier (de som av gruppen anses vägra rapportera om det mångkulturella

samhällets problem).26 I den mån jag kommer att behöva skriva om en sådan politisk riktning i min

undersökning kommer jag att använda mig av samma benämning. 

   I avsnittet Polarisering och rädslans politik beskrivs hur politiker som USAs president Donald

Trump och Sverigedemokraternas tidigare rättspolitiska talesperson Kent Ekeroth, men också

mindre skandalomsusade politiker som Socialdemokraterna Håkan Juholt och Stefan Löfven,

använder sig av en retorik med begränsat vokabulär.27 Jag uppfattar det som att även om auktoritära

populistiska partier utvidgar taket för vad som får sägas i politiska rum, så begränsas möjligheten att

uttrycka sig utanför en polariserad språkstruktur: om rädsla blir ett vedertaget politiskt begrepp,

kommer det att vara svårt att inte prata om rädsla och oro, svårt att utgå från trygghet som norm, i

ett samtal om vilket ämne som helst där dessa ord etablerats. 

   Jag har inte valt boken för att den hanterar samma frågeställningar eller ens samma medier som

jag gör i min undersökning, utan för att den utgör aktuella texter skrivna under samma tid, samt

förhållandevis om samma ämne, dvs. inför stundande svenska val genom begreppet rädsla. 

1. 5. 2 Rädsla 

”Vår rädsla är ett överflödsfenomen. Men det gör den självklart inte mindre verklig.”28 Det skriver

filosofen Lars Fr. H. Svendsen i Rädslans filosofi (2012) om hur människor i väst allt mer uppger

sig för att känna rädsla i sin vardag trots att riskanalytiker hävdar att hotet från de flesta företeelser

24 Wästberg & Lindvall, Folkstyret i rädslans tid, s. 12
25 Ibid, s. 59 ff.
26 Ibid, s. 16
27 Ibid, s. 19
28 Svendsen, Lars Fr. H. , Rädslans filosofi, Lindelöws bokförlag, Göteborg, 2012, s. 30
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avtagit väsentligt i samma geografiska area.29 Ett av skälen för den ökade upplevelsen av rädsla

skriver Svendsen ligger i människans natur, det är en överlevnadsstrategi för att fly sådant som

hotar oss. Problemet idag är att vår rädsla inte härstammar från konkreta erfarenheter, de är

irrationella i relation till hur stora riskerna för att utsättas för de potentiella hoten är. Svendsen lyfter

fram offentliga myndigheter, politiska partier och intresseorganisationer som exempel på hur rädsla

blir en resurs ”i en tid där de gamla ideologierna inte längre har så stark dragningskraft” och

tillägger att dessa aktörer lever i perfekt symbios med massmedier. Som ett sätt att öka

läsare/konsumenter reproduceras nyheter och fenomen som hot.30 Rädslan är alltså smittsam, den

sprids lätt mellan olika aktörer och mottagare; ”vad som helst kan framställas som farligt bara man

för fram informationen på ett tillräckligt ensidigt sätt.”31

   I kapitlet Rädslans politik32 beskriver Svendsen, med ”terrorattacken” i USA den 11:e september

2001 som exempel, hur stater kan ge sig själva legitimitet och försäkra sig om medborgarnas lydnad

genom själva fruktan; genom att upprepa att ”kriget mot terrorismen” är olikt alla andra tidigare

krig i USA:s historia och att terrorismen är ett hot mot friheten konstruerar politikerna rädslan,

rädslan för att förlora den påstådda medborgerliga friheten, och får så ett redskap för statligt social

kontroll. Rädslan samlar folket, blir den gemenskap som tidigare gått förlorad i individualiseringens

tidsålder.33 Eftersom rädslans representanter, terrorismen, är spridda över hela världen måste också

frihetens representant bli global, och då denna kamp mellan frihet och rädsla personifieras av USA

som friheten och terrorismen som rädslan riktas varje terrorhandling, oavsett var i världen den äger

rum, mot USA som världsfreden.34 Detta är ett exempel på hur inadekvat rädsla kan bli verklig

rädsla trots att objektet för faran är okänt, bara faran framställs på ett tillräckligt ensidigt sätt.

   Jag kommer att utgå från begreppet rädsla på ett sätt som presenteras i Svendsens Rädslans

filosofi, som något som uppstår och upplevs i relation mellan biologiska funktioner, levda

erfarenheter, sociala konstruktioner och subjektiva tolkningar.35 Själva rädslans ”natur” är omtvistad

men för min undersökning anser jag ovanstående vara ett bra förhållningssätt, eftersom den rädsla

jag syftar undersöka inte tycks vara antingen eller utan snarare något flexibelt relaterad till tid, rum,

kultur och individ. Svendsen diskuterar både vad äldre och senare filosofer och studier säger om

rädsla och kommer fram till att rädslan alltid förekommes av ett objekt, dvs. den är alltid riktad mot

något (konkret eller imaginärt), men det betyder inte att rädslan alltid är ”adekvat” - även om jag vet

29 Svendsen, Rädslans filosofi, s. 28
30 Ibid, s. 25
31 Ibid, s. 26
32 Ibid, s. 131
33 Ibid, s. 142
34 Ibid, s. 146
35 Ibid, s. 35
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att det är liten chans att jag blir träffad av blixten kan jag alltså vara rädd för den, vilja undvika

den.36 I en globaliserad verklighet där det blir vanligare att vi genom internet och andra kanaler får

tillgång till sådant vi varken har egen erfarenhet av eller någon kulturell relation till, jag kommer

kalla det okända objekt, men som ändå ger upphov till rädsla kan bekräfta tidigare resonemang. En

sådan rädsla förklarar Svendsen, och många med honom, med att vi lever i en ”rädslans kultur” där

rädsla, snarare än biologisk affekt (det som föranleder flykten), gränsar mellan att vara inadekvata

känslor till att bli vanor, dvs. rädsla blir känsloaffekter i en modern vanekultur.37

1. 5. 3 Trygghet

Klara Hermansson undersöker i Den svenska tryggheten – En studie av en kriminalpolitisk symbol,

publicerad i tidskriften Sociologisk forskning 2018, svenska politikers begreppsanvändning av ordet

trygghet. Hermansson skriver att ”begreppet trygghet har kommit att inta en central position i den

kriminalpolitiska debatten” och att ordet som tidigare politiskt varit kopplat till mer ekonomiska

aspekter av samhället de senaste åren istället förflyttats till att enbart beröra just kriminalitet.38

Hermansson skriver att ”trygghet beskrivs som en känsla och ett tillstånd som alla har rätt att

förvänta sig i Sverige”, som en del av den svenska nationella självbilden, och att politiker genom att

använda begreppet tycks uttrycka medvetenhet om vilka beteenden som leder till trygghet

respektive vilka som orsakar brottslighet, samt att otrygghet är ett tillstånd som kräver en lösning.39

Hermansson använder sig av statsvetaren Murray Edelmans teorier om kondenserande symboler,

dvs. symboler som väcker vissa typer av känslor och gensvar då de symboliserar hot eller

förtröstan, och drar, genom att ställa det i relation till det mervärde Sara Ahmeds teorier om hur

känslor som cirkulerar och klibbar fast på olika kroppar medför, slutsatsen att trygghetens betydelse

skapas i dess historiska koppling till välfärdsstatens uppbyggande.40 

   Även om jag inte kommer att undersöka politikernas användning av begreppen, är Hermanssons

artikel aktuell och användbar som referens och verktyg för min undersökning av samma

begreppsanvändning hos medier.  

36 Svendsen, Rädslans filosofi, s. 53
37 Ibid, s. 60
38 Hermansson, Klara, Den svenska tryggheten – en studie av en kriminalpolitisk symbol, Sociologisk forskning, ISSN 

0038-0342, Vol. 55, nr 2-3, Stockholm, s. 195
39 Ibid, s. 196
40 Ibid, s. 184
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1. 6 Begreppsdefinitioner

1. 6. 1 Nation

Jag använder nationsbegreppet så som Anderson förklarar det i Den föreställda gemenskapen –

Reflektioner kring nationalismens ursprung och spridning (1991). Han skriver bland annat att

”'nationligheten' [är] det mest universellt legitima värdet i vår tids politiska liv.” Detta trots att det

inte går att komma med någon vetenskaplig definition av nation som fenomen, mer än att det är en

anomali, dvs oregelbunden i sin utformning (och beroende av tid och rum).41 Anderson skriver

vidare att nationalism är en av få ismer som inte frambragt egna stora tänkare och teoretiker, att

nationen är ett tomt fenomen men motsägelsefullt ändå har existerat och existerar. Han föreslår

definitionen av nationen som ”en föreställd politisk gemenskap – och [att] den föreställs som både i

sig begränsad och suverän” eftersom de som antas utgöra nationen lever i föreställningen av

gemenskap trots att merparten av dem aldrig ens möter varandra.42

1. 6. 2 Kulturella kapital

Marxism som ideologi har en del olika former men kort sammanfattat handlar det alltid om det

kapitalistiskt ojämställda klassamhället i vilket icke-ägande grupper exploateras och utnyttjas av de

ägande grupperna. Liksom andra marxister inspirerats av Karl Marx och Friedrich Engels arbeten

om kapital utvecklade sociologen Pierre Bourdieu teorier om kulturella kapital. Förenklat beskrivet

är höga kulturella kapital de kulturella uttryck som har hegemonisk ställning i den givna

diskursen.43

1. 6. 3 Den andre

I Orientalism (1978) beskriver Edward Said den andre som en motsats, eller skillnad. Den andre är

en fetisch, eller ett objekt som härstammar från den koloniala västerländska (och rasistiska) idén om

att det som står i motsats till den västerländska civilisationen är österländsk barbari, eller exotism.

Den andre är alltid det som inte är jag:et eller vi:et, den andre har statiska inneboende egenskaper

som oftast är negativa. 

   Det är utifrån denna teori om skillnad jag kommer att använda mig av begreppet den andre, som

någonting format av de med makt att bestämma den diskursiva kunskapen.44

41 Anderson, Benedict, Den föreställda gemenskapen – Reflektioner kring nationalismens ursprung och spridning, 
2:nd edition, Bokförlaget Daidalos AB, Göteborg, 1992, s. 18

42 Ibid, s. 21 
43 Bourdieu, Pierre, Kultursociologiska texter, Symposion förlag, Stockholm, 1991
44 Said, Edward, Orientalism, Ordfront, Stockholm, 2004
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1. 6. 4 Hegemoni 

I mitt material behandlas olika maktformer som diskursiva sanningar. Dessa sanningar är inte

konstanta och jag kommer därför i mitt material att förhålla mig till dem med hjälp av begreppet

hegemoni så som det beskrivs i Antonio Gramsci – intellektuell och politisk biografi (2014). Det vill

säga med en innebörd som ”är rotat i analysen av det historiska blocket, i vilket det verkligt

ömsesidiga inflytandet mellan bas och överbyggnad framträder, samt kritiken av ekonomismen, den

politiska mekanistiska världsbilden och den teoretiska dogmatismen.”45 Gramsci föreslår alltså en

djupare läsning av marxism för att helt förstå hur de som dominerar en diskurs behåller sin ställning

genom att de som domineras accepterar ordningen, trots att hegemonin alltså aldrig är suverän.46 Att

politiker, journalister eller andra aktörer som jag kommer att närma mig i mitt material kan bebo

makt beror alltså på en slags ömsesidig övertalning och acceptans.

1. 6. 5 Traditionella partier 

Jag kommer upprepade gånger att använda mig av begreppet traditionella partier för att det är ett

smidigt sätt att referera till de senaste decenniernas samarbeten mellan vänsterorienterade partier

respektive högerorienterade partier, den så kallade blockpolitiken. När jag skriver något om

motsatsen, det som inte är traditionella partier, syftar det på Sverigedemokraterna, eftersom de

hittills inte tillåtits inträde i något av de andra blocken.

1. 6. 6 Traditionella medier

Med traditionella medier menar jag de medier som inte främst har sin plattform på sociala medier

eller andra internett-baserade forum, utan i tryck. samt att de verkat enligt de yrkesregler för press,

radio och tv, som journalistförbundet har format.47

1. 7 Positionering

Min position i förhållande till materialet är en akademisk kritisk relation; jag är inte objektiv utan

förhåller mig till materialet utifrån den bakgrundskunskap jag har, min position som vit, svensk,

student i genusvetenskap, och de teorier jag valt, diskursanalys, affektekonomier, kondenserande

symboler och intersektionalitet. Jag läser inte någon av de tidningar som utgör min empiri och har

således ingen direkt relation till vare sig skribenterna eller tidningarna som helhet, däremot är jag

intresserad av vilken roll dessa har som auktoritet när det kommer till nyhetsrapportering och

45 A. Santucci, Antonio, Antonio Gramsci – intellektuell och politisk biografi, Celanders förlag, Lund, 2014, s. 163
46 Ibid, s. 162
47 Journalistförbundet, https://www.sjf.se/yrkesfragor/yrkesetik/spelregler-press-radio-och-tv/yrkesregler, 2018-12-04
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skapandet av sanningar. Min uppfattning är att journalistik liksom det mesta som är beroende av

presstöd och/eller privata finansiärer tenderar att kompromissa en hel del för att tillfredsställa sina

mecenater, även när dessa i viss mån står i opposition till journalistiska yrkesregler och pressetik.

Jag är alltså subjektivt inställd till mitt material på så sätt att jag ser det som produkter av lika

subjektiva aktörer som den här uppsatsen är. 

1. 8 Disposition 

Av de 499 träffar mina sökningar gav valde jag, efter en genomläsning av dem, ut 104 artiklar för

närläsning. Av dessa artiklar har jag kartlagt begreppen rädsla och trygghet, i vilka sammanhang

och om vilka ämnen de rört sig kring. Eftersom jag inte är intresserad av en kvantitativ studie så har

jag inte räknat antalet gånger de upprepas, men minst ett av orden nämns minst en gång i alla 499

texter. Jag har emellertid ännu mer intresserat mig för när andra begrepp än just rädsla och trygghet

används men där innebörden tyckts vara samma, när, med Eldmans ord kallade, kondenserande

symboler används.48 Resultatet av kartläggningen har jag sen kategoriserat i, efter vad jag

uppfattade som de mest framträdande, fyra teman49: Rädslan som politisk retorik, Från folkhem via

välfärd till nationalstat – Socialdemokratins kappvändning, Hotet mot demokratin och den fria

pressen, De andra. Jag kommer först att diskutera mitt material under dessa teman, var för sig,

varpå jag sammanfattar det jag kommit fram till i en Avslutande diskussion. Alla citat från artiklarna

har jag för tydlighetens skull valt att sätta som blockcitat.

2. Analys

2. 1 Rädslan som politisk retorik

När socialdemokraten, och före detta arbetskamrat till bland andra Olof Palme och Ingvar Carlsson,

Thage G. Peterson intervjuas i Svenska Dagbladet om 2018 års val citeras han så här: 

Människor har aldrig varit så rädda som inför det här valet. Det är sådan oro i omvärlden, med krig

och flyktingar. Men också en rädsla för vad som händer i vårt eget land, med organiserad

brottslighet, våldtäkter och övergrepp […] det parti som kan förmedla tryggheten tror jag vinner.50 

Och i en annan artikel i Östgöta Correspondenten läser jag att:

48 Edelman, The Symbolic Uses of Politics
49 Hesse-Bieber & Leavy, Feminist Research Practice, s. 233
50 Lönegård, Claes, Stödet för oppositionen ovanligt svag när valrörelsen drar i gång, Svenska Dagbladet, 2018-03-

11, s. 12
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Otryggheten handlar inte om fattigdom, orättvisor eller otrygga anställningar. Den handlar inte om

rädslan för klimatförändringar, utan nästan bara om rädslan för att bli nerslagen på gatan.51

Av alla nyhets- och debattartiklar jag läst behandlar de där själva ordet rädsla förekommer enbart

journalisters på politiker projicerade rädsla för valutgången, eller i vissa fall journalisternas egna

rädsla för densamma. Men ord som kris, oro, hot, missnöje och i mångt och mycket motsatserna så

som välstånd, trygghet, försvar och tillit verkar här som mycket närbesläktade objekt; jag läser om

att politiker i sina tal fokuserar på trygghet som ett mål, någonting som ska återinföras dvs. något

som ännu inte är, eller någonting som har gått förlorat. Om politiker säger att samhället ska bli

tryggt förmedlar dem bilden av att det finns något att vara rädd för. Detta resonemang bygger på att

objekten, alltså kunskapen om orden i relation till kontexten, är välkända för mig som van

tidningsläsare och politiskt intresserad.52 Dessutom blir objekten här kondenserande symboler,

kunskapen om orden i relation till kontexten symboliserar fenomen som ska ge upphov till känslor,

i det här fallet tyder mycket på att känslorna kan sammanfattas i begreppet rädsla.53

   I Rädslans filosofi skriver Svendsen att vi (i väst) lever i en rädslokultur, ”rädslan har blivit den

känsla som styr offentligheten […] en kulturellt betingad lupp som vi betraktar världen genom”.54

Wästberg och Lindvall lyfter i Folkstyret i rädslans tid på samma sätt fram rädslan som ett politiskt

instrument, vilket i sin tur ska bidra till den ökande populismen.55 Resultatet av en av analyserna i

Klara Hermanssons studie av tryggheten som en kriminalpolitisk symbol är att tryggheten

symboliserar motsatsen till kriminalitet.56 I min läsning av kriminalitet som kondenserande symbol

drar jag slutsatsen att en känsla som troligtvis uppstår i samband med symbolen är just rädsla. 

   Jag är således inte ensam om att läsa in rädsla som ett mycket närvarande begrepp i de

(västerländska) politiska sfärerna, och utifrån de artiklar jag har läst blir det tydligt att journalisterna

läser in samma sak. Vad som också framgår av, och dessutom tycks vara ett genomgående tema i

alla, artiklarna är att journalisterna ser denna rädsla som en retorisk trend som härstammar från

övertygelsen om att partiernas politik blir allt mindre ideologisk, för att istället bara handla om att

vinna tillbaka väljare från Sverigedemokraterna (att Sverigedemokraterna här inte räknas in i

gruppen ”partier” diskuterar jag under temarubriken De andra). 

   

51 Klinga, Roland, Sverige har tagit för lätt på integrationen, Östgöta Correspondenten, 2018-05-07, s. 6
52 Larson & Segal, Knowledge of Meaning – An Introduction to Semantic Theorty, s. 10
53 Edelman, The Symbolic Uses of Politics, s. 6
54 Svendsen, Rädslans filosofi, s. 20
55 Wästberg & Lindvall, Folkstyret i rädslans tid, s. 13
56 Hermansson,  Den svenska tryggheten – en studie av en kriminalpolitisk symbol, s. 197
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Från höger till vänster upprepar politikerna samma budskap om ”att lyssna på människors oro” och

sedan föreslår de hårdare tag […] Det kan leda till en förfärlig valrörelse […] Rädsla och att ställa

människor mot varandra leder inte till något bra samhälle. Dyster retorik leder till ett dystert

samhälle.57 

Så står det i Aftonbladet angående svensk partipolitik. I Svenska Dagbladet intervjuas tre unga

kvinnor från Husby i Sverige, som är: 

Ett av 15 områden som polisen klassat som ”särskilt utsatta”, med hög grad av allvarlig brottslighet

och låg socioekonomisk status. Det är också ett område där otryggheten är stor. Enligt

brottsförebyggande rådet är tjejer särskilt utsatta. Över hälften av kvinnorna anger att de är rädda

för överfall och misshandel. Många avstår till och med att gå ut kvällstid, på grund av rädsla.

[...men] jag är inte mer rädd i förorten än vad jag är i stan.58 

Det sista är ett citerat från en av de unga kvinnorna som blir intervjuade. Åter i Aftonbladet tycks en

av journalisterna vilja stärka giltigheten i sin kritik mot politikernas skrämselretorik genom att

referera till vad en professor i kriminologi sagt om att brottsligheten bland unga har minskat. 

Brottsökningen har planat ut, och våldsbrotten ökar inte. Ändå pratar allt fler politiker om våld,

brott och skärpta straff. De spelar på en mänsklig oro som de själva varit med att skapa.59 

Dessa tre exempel på hur tidningar framställer politiker och deras retorik är talande för de flesta av

det hundratalet artiklar jag har läst; politikerna lägger fokus på väljarnas känslor istället för att

formulera politisk ideologi. Detta gör de genom att påstå att samhället måste bli tryggare något som

ska påverka väljarnas upplevelse av samhället som otryggt. En debattör skriver att: 

Flera debattörer kritiserar hur etablerade partier närmar sig Sverigedemokraterna i invandrings och

flyktingsfrågan av rädsla för att mista sina väljare.60 

Av texterna ovan kan en förutom det direkta citatet av professorn i kriminologi läsa in att de

trygghetsundersökningar som gjorts i s.k särskilt utsatta områden inte är pålitliga, alltså tvärtom vad

politikerna framställer har brottsligheten inte ökat. 

57 Lindberg, Anders, S-retoriken ger landet köldskador, Aftonbladet, 2018-03-04, s. 2
58 Treijs, Erica, Vi tänker snacka om alla tabun och vi är inte rädda, Svenska Dagbladet, 2018-02-05, s. 9
59 Al-Dewany, Zina, Så här vill M-toppen straffa utsatta barn, Aftonbladet, 2018-05-05, s. 2
60 Hakala, Heidi, Forskare: en SD-skräll i valet kan sluta i splittring av partiet, Dagens Nyheter, 2018-08-09, s. 8
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   I citaten där en ung kvinna svarar att hon inte är räddare i förorten än i stan läser jag med hjälp av

Ahmeds teorier, om hur historier kan klibba fast på en kropp och på så sätt föra med sig sanningar

som andra kroppar i sin tur bemöter och agerar på, att journalisterna försöker ge ett talande exempel

på hur fel politikerna har.61 Journalisterna tar sig till ett område: förorten, som förknippas med våld:

förorten som kondenserande symbol, där människor på grund av historier som klibbar fast på deras

kroppar antas vara rädda eller hotfulla, och frågar en som bor där huruvida hon är rädd. När den

intervjuade svarar att hon inte är räddare i förorten än i stan ska det troligen framstå som det

ultimata beviset för politikernas överdrift i sin användning av rädsla som retorik.

   Vad journalisterna gör här är inte bara att utnyttja läsares påstådda fördomar för att bevisa att

deras tes är rätt utan också att reproducera samma fördomar. Om journalisterna istället hade frågat

en person som bor i stan om den var rädd skulle svaret, oavsett vilket, inte ha samma effekt på

läsarna eftersom stadsbor generellt sätt inte klumpas ihop till att förklaras med en gemensam

historia. Journalisterna gör i den här artikeln exakt samma sak med sina läsare som de påstår att

politikerna gör med sina väljare, dvs. använder fördomar och kondenserade symboler för att spela

på känslor, med den skillnaden att de känslor som förväntas hos läsarna är misstro till politikerna

snarare än rädsla för samhället (jag kommer att diskutera misstro under temarubriken Hotet mot

demokratin och den fria pressen).

  Ur ett intersektionellt perspektiv menar jag att att journalisterna använder sig av skillnader i den

specifika sociala kontexten, för att ifrågasätta politikernas producerande av köns-, klass- och

rasstereotyper, men att de samtidigt reproducerar dessa stereotyper för att förstärka sanningshalten i

det de skriver. I Intersectionality gör Hill Collins och Bilge skillnad på två former av

intersektionellt förhållningssätt, det ena som jag kommer att exemplifiera är intersektionalitet som

verktyg för kritisk undersökning (inquiry), och det andra som jag hade önskat att journalisterna

använt sig av är intersektionalitet som verktyg för kritisk praktik (praxis), där det senare förutom ett

aktivt föränderligt makt-analytiskt perspektiv som idealsyn på världen också handlar om att faktiskt

leva och verka i världen utifrån samma ideal.62 

   I citaten ovan motbevisas politikernas fakta som sagt genom journalisternas bejakande av köns-,

klass- och rasstereotyper. Det är inga direkta uttalanden som visar hur journalisterna antaganden om

läsarens förståelse för omvärlden ser ut, utan det sker mer subtilt i hur de väljer att exemplifiera sin

kritik genom ”brott mot” dessa förståelser. För det första framställs idén om att läsarnas förståelse

för brottslighet är synonymt med icke-svenska kroppar; historier om att brottsligheten har ökat i och

med att Sverige befolkningsmässigt har blivit ett mindre homogent land klibbar fast på de kroppar

61 Ahmed, Vithetens hegemoni, s. 77
62 Hill Collins & Bilge, Intersectionality, s. 33
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som passerar som invandrare och/eller folk från förorten.63 Detta tycker journalisterna är fel vilket

de manifesterar med sin kritik mot att alla partier följer efter Sverigedemokraternas agenda; genom

att spela på väljares känslor (rädsla) och genom att sprida fake-news (att brottsligheten har ökat

trots att den inte alls har gjort det) i samband med ökad andel icke-svenskfödda i landet så

framställs potentiella hot som om de var aktuella.64 

   Journalisternas försök att bryta de felaktiga föreställningar som politikerna ger sina väljare, som

också utgör tidningarnas läsare, är att citera en forskare i kriminologi och en ung kvinna från

förorten. Det verkar här som att journalisterna vill framställa sig själva som antirasistiska och

faktabaserade, men eftersom de väljer att anta att läsarna har svalt politikernas föreställningar väljer

de sin målgrupp utifrån exakt samma mönster: den är framförallt vit och den bor i områden som inte

är särskilt utsatta men där en ändå är rädd att förlora det en har. Journalisterna upprätthåller alltså

samma rasistiska föreställningar som de tycks vilja bryta, eftersom de missar att kritiskt praktisera

det intersektionella verktyget samband, dvs. att sätta en diskurs (sin egen) i relation till andra

(politikernas och läsarnas). 

   Vidare använder och upprepar journalisterna könsstereotyper då de fokuserar på forskning som

gör skillnad på mäns och kvinnors upplevelse av att vara rädda utomhus. Kvinnor ska vara räddare

än män, och om de inte är rädda betyder det att det inte finns något hot. Men i artiklarna frågas

kvinnorna bara om de är rädda för att vara utomhus. Idén om att kvinnor framförallt är otrygga på

gatan är historiskt felaktigt, och den härrör från tiden innan våldtäkt inom hemmet blev ett brott.65

Återigen reproducerar journalisterna alltså en rasistisk föreställning, om att utrikesfödda unga i

förorten har en sämre kvinnosyn än svenskfödda och/eller familjefäder. 

   Det ovannämnda tycks i det här fallet också leda till att andra stereotyper reproduceras, t.ex

klassperspektivet som i artiklarna framgår av att journalisterna anser sig vara bättre än sina läsare

och politiker. Det handlar inte om direkta ekonomiska kapital, utan om kulturella kapital, kulturell

makt. Journalisterna verkar vilja framställa sig som de enda av de tre grupperna (politiker, läsare,

journalister) som har tillräckligt med kunskap för att förhålla sig antirasistiskt och till fakta.66 De

vill alltså kritisera politikernas användning av kondenserande symboler, av skrämselretorik baserad

på falsk sanning, och på så sätt påverka läsarnas förhållande till de båda andra grupperna, men

samtidigt använder de samma symboler som politikerna eftersom de gör antagandet att deras läsare

förstår världen utifrån dem. 

63 Ahmed, Ibid, 73 ff.
64 Svendsen, Rädslans filosofi, s. 27 ff.
65 Först 1965 började även sexuellt våld inom äktenskapet att räknas som brottsligt. Och enligt en undersökning av 

Brottsförebyggande rådet (Brå) från 2016 sker merparten av våld mellan kvinnor och män i hemmet; Brå, 
Nationella trygghetsundersökningen 2016, s. 42

66 Bourdieu, Kultursociologiska texter
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2. 2 Från folkhem via välfärd till nationalstat – Socialdemokratins kappvändning.

Socialdemokraternas valfilm börjar med att Stefan Löfven går till en kiosk, och ber om en kokt

med bröd. Korven fungerar som en symbol för en svensk folklighet som Löfven och

Socialdemokraterna så innerligt gärna vill förknippas med [...] manifestet formulerar återigen valet

som en "folkomröstning om välfärden". Det handlar om trygghet på arbetsmarknaden, om

satsningar på välfärden – sjukvård, skola, äldreomsorg. Det kombineras med den nya trygghet som

Socialdemokraterna försökt profilera sig som garant för: kampen mot kriminalitet får ett av de fyra

avsnitt som manifestet är uppdelat i.67

 Jimmie Åkesson ville också göra valet till en folkomröstning om välfärden.68 

Det första citatet handlar om journalistens uppfattning om att Socialdemokraterna vill lyfta kampen

mot kriminalitet som en del i återuppbyggandet av välfärden. Det förlorade är tryggheten som här

görs synonymt med välfärd. I Den svenska tryggheten skriver Hermansson att forskare ”lyfter fram

hur tryggheten möjliggjorde för socialdemokraterna att ta sig in på den kriminalpolitiska arenan

genom att beskriva kriminalpolitiken som en del av välfärdspolitiken […] att välfärden skapar

jämlikhet och trygghet.69 Journalisternas framställning av Socialdemokraternas approach, om att

göra likhetstecken mellan trygghet och välfärd i citatet ovan, kan alltså ses som ett försök att närma

sig en arena de tidigare inte rört sig på särskilt mycket, en arena som genomgående i mitt material

uppfattas traditionellt sett ägts av högerpartier. Min tolkning av artikeln som det andra citatet är

taget från är att Sverigedemokraterna vill samma sak. 

   Om Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna rör sig på samma arena finns det en risk att

politiken om bristen på trygghet, dvs. brottsligheten, kommer att handla om migrations- och

flyktingfrågor eftersom dessa är Sverigedemokraternas modersämnen. 

   Wästerberg och Lindvall skriver att ”det pågår ett slag om verklighetsbilden. De auktoritära

populistiska partiernas framgångar beror i stor utsträckning på om de lyckas koppla ihop

invandringen och mångkulturen med brottslighet, hot om terrorism, ekonomisk stagnation liksom

välfärdschauvinism.”70 Om det parti som traditionellt sett kopplas ihop med välfärden,

Socialdemokraterna, använder sig av samma terminologi som Sverigedemokraterna, dvs.

brottslighet och kriminalitet som en motsats till trygghet och välfärd, är scenariot ovan redan ett

faktum; välfärden är hotad som ett resultat av en retorik som hävdar att trygghet måste öka. 

67 Eriksson, Göran, En kokt med bröd – och en game changer, tack!, Svenska Dagbladet, 2018-11-08, s. 6
68 Baas, David, Angrepp mot S. SD-ledaren fokuserade på tryggheten, Expressen, 2018-07-08, s. 25
69 Hermansson, Den svenska välfärden – en studie av en kriminalpolitisk symbol, s. 187
70 Wästberg & Lindvall, Folkstyret i rädslans tid, s. 34
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   Det här är den bild journalisterna i alla de artiklar jag läst ger, och som kan kopplas till den

genomgående röda tråden att rikta kritik mot Socialdemokraternas politiska kappvändning. Jag läser

detta som ett resultat av journalisternas oro för vad som skulle hända om välfärd och migration av

människor på flykt blir oförenligt. I Expressen läser jag att

För en del människor handlar det här valet om landets öde, de tror att nationen håller på att gå

under, att man måste rädda Sverige.71 

Det ser ut att vara enöverdrift, framförallt eftersom Sverige politiskt sällan diskuteras i nationella

termer längre, men om en dekonstruerar citatet, begrepp för begrepp, så kan en i förhållande till den

i tiden rådande partipolitiska diskursen se en direkt koppling mellan nation och välfärd. Om ett

nationalistiskt parti som Sverigedemokraterna får andra partier att närma sig en mer nationalistisk

retorik; Sverige, svenskar, svenska värderingar, svensk gemenskap, den svenska välfärden etcetera,

kommer Nationen Sverige troligt kopplas ihop med de ämnen som diskuteras. Välfärden blir en

symbol för Nationen Sverige, och eftersom välfärden är hotad är Sverige som nation hotad.72 

På 1900-talet betraktades nationen som en förlegad konstruktion [...] Nu har vindarna vänt. Över

hela världen pågår ett politiskt och kulturellt återvändande till nationen [...] Ofta reduceras

populism till vrede mot invandring och ekonomiskt missnöje [...] Förlusten av saker som pengar

inte kan mäta: trygghet, traditioner och en känsla av att höra till. Populismen är en existentialism. I

bakgrunden finns förlusten av de gemensamma berättelserna.73 

Journalisten berättar här en historia om hur nationalpopulismen har vuxit i Europa och i Sverige,

samt hur tidigare regeringars brist på politik som sammanförande har splittrat Sverige. Det är alltså

de traditionella partierna, med Socialdemokraterna i spetsen, som skapat Sverigedemokraterna vilka

i sin tur skapat hotet mot nationen. Journalisterna lyfter nationen som ett tema tillhörande en annan

tid, och eftersom återvändandet till nationen som begrepp enligt journalisterna är ett resultat av

Socialdemokratiska regeringar som misslyckats med att forma en svensk gemenskap blir kontentan

att Socialdemokraterna för politik som får hela Sverige att gå bakåt i utvecklingen.  

   För att komma fram till ett så drastisk påstående använder jag mig av Edelmans kondenserande

symboler utifrån en semantisk förståelse av objektet nation som en föreställd gemenskap vars syfte

71 Nilsson, Torbjörn, I detta val dör idén om den svenska enigheten, Expressen, 2018-06-17, s. 22
72 Med hjälp av Edelmans teorier förstår jag att en symbol som tillhör en viss diskurs kan ge upphov till samma känsla 

som en annan symbol inom diskursen trots att de tillhör helt skilda kontexter. Om en sen dessutom sammanför 
symbolerna är det mycket troligt att symbolerna knyts samman genom känsloaffekternas klibbiga förmåga. 
Edelman, The Symbolic Uses of Politics & Ahmed, Vithetens Hegemoni

73 Halldorf, Joel, Dö för Sverige?, Expressen, 2018-06-06, s. B:6 
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är att väcka känslor av tillhörighet.74 Med Ahmeds känsloekonomiska teorier kan det beskrivas som

att en viss historia, i det här fallet det som anses vara positivt (gemenskap och tillhörighet), har

klibbat fast på objektet (nationen) och på så sätt kan allt annat än det som är synonymt objektet

uppfattas som hot. Hotet är här någonting som kommer mot nationen, det hotar gemenskapen och

kan inte vara en del av den.75

   Om det, så som jag uppfattar texterna, är sant, som journalisterna tycks anse, att den stora

gemensamma nämnaren för alla partier är trygghet som motsats till kriminalitet, och att kriminalitet

kondenserar rädsla (se temarubriken Rädslans retorik) och rädslan förutser ett hot, ett hot mot

välfärden, betyder det enligt den här diskussionen, att hotet mot nationen, som Socialdemokraternas

och Sverigedemokraternas fokus på välfärden blir, är en oundviklig länk till politik som berör

migration och flykt. 

   I en artikel om Almedalen går att läsa att Nordiska Motståndsrörelsens (NMR) tillåtelse att

medverka under politikerveckan påverkar det s.k. åsiktstaket, och att Sverigedemokraternas

bakgrund, med nazistiska kopplingar, inte lyfts som ett problem eftersom NMR till skillnad från

Sverigedemokraterna erkänner att de är en del av en nazistiskt rörelse: 

Det här valet [är] ovanligt eftersom det i första hand handlar om att stoppa något, av en rädsla för

vilket land Sverige kommer att bli.76 

Journalisten tycks syfta på ett hot mot den liberala demokratin som kommer med NMRs närvaro via

Sverigedemokraterna.

   Det är uppenbart att journalisten inte vill förknippas med Sverigedemokraterna, men det är också

uppenbart att hen vill förknippas med folket – som nu är rädda för att Sverige som land kommer att

förfalla. Orsaken till den ökade auktoritära populismen i Sverige härstammar enligt de traditionella

medierna från Socialdemokraternas misslyckande att bygga upp den svenska gemenskapen, vilket i

sin tur har lett till en invandrarkritisk känslobaserad migration- och flyktpolitik. En sådan approach

gör Sverigedemokraterna till original, och övriga partier till kappvändare som följer den tidigares

agenda. 

   I Rädslans filosofi skriver Svendsen att ”'terroristen” är den kanske mest skrämmande gestalten i

dagens värld. Terrorism är inte någon ny företeelse, men den är perfekt anpassad i en globaliserad

värld som redan är beredd på att vara rädd för det mesta” (se temarubrik Rädslans retorik).77

74 Edelman,  The Symbolic Uses of Politics, s. 6 ff.
75 Ahmed, Vithetens Hegemoni, s. 151 ff.
76 Nilsson, Torbjörn, I detta val dör idén om den svenska enigheten, Expressen, 2018-06-17, s. 22
77 Svendsen, Rädslans filosofi, s. 28
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Svendsen skriver också att staten därför måste ”ge uttryck för att den bekämpar det som skapar

rädslan. Problemet är att detta kan förstärka rädslan, då staten måste legitimera sina handlingar

genom att hänvisa till den fara som skapar rädslan.”78 Terroristen är ett objekt som bär med sig

historier om att utgöra det ultimata hotet mot nationen, det ultimata hotet mot civila människor, den

svenska välfärden och trygghet, men statistiskt sett är chansen att drabbas av terrordåd

mikroskopisk.79 Trots det agerar politiker, enligt journalisterna vars texter jag läst, som att rädslan

för terrorism är högst legitim – de spelar på känslor för att underminera väljarnas rationalitet så att

de istället för att rösta på det parti som presenterar ”bäst” ideologi istället röstar på det parti som

bäst signalerar botmedel mot rädslan, dvs. trygghet.80 Journalister lyfter fram hur politikerna

reproducerar rasistiska, och andra auktoritära populistiska åsikter som t.ex. att hotet mot nationen

kommer utifrån, dvs från någon annan: 

Den reflexen i debatten är ett elitistiskt självskadebeteende som säger mer om den bristande tilliten

till folks förnuft; några få imbecilla finns förstås som tror att Rakhmat Akilov är representant för

alla oss med en fot i ett annat land, eller för den delen inte tror att de som drabbas när gäng med

unga människor med invandrarbakgrund stökar runt på ett förortsbibliotek själva har

invandrarbakgrund, utan anser att kritiken mot att stöket tillåts fortgå egentligen är

främlingsfientlighet. Men de flesta är begåvade nog att hålla isär saker och ting, och bör behandlas

så.81 

Här dras kritiken till sin spets när journalisten skriver att politiker klumpar ihop alla med utrikisk

bakgrund och/eller människor som rasifieras i Sverige som potentiella terrorister samt påpekar att

genom att göra så behandlar de sina väljare som imbecilla. Journalisten är på väljarnas, läsarnas,

folkets sida, politikerna utmålas som hotet mot gemenskapen dvs. mot nationen. Och störst kritik

läggs som sagt på Socialdemokratins misslyckade välfärdsbygge. Flertalet artiklar upprepar partiets

mantra: 

”Sverige ska bli tryggare, med en bättre välfärd och hårdare tag mot brottslighet [...] Ta tag i

samhällsproblem och öka tryggheten. Bättre välfärd, lag och ordning och snabbare integration […]

striktare migrations- och integrationspolitik, begränsning av vinster i skolan och äldreomsorgen,

stopp för nya friskolor, program mot gängbrottslighet och 10 000 fler polisanställda till 2024.”82 

78 Svendsen, Rädslans filosofi, s. 139
79 Ibid, s. 28
80 Ibid, s. 50
81 Lifvendahl, Tove, När tryggheten relativiseras, Svenska Dagbladet, 2018-07-14, s. 2
82 Larsson, Lars, Löfven vill se höjd skatt för de rikaste, Östgöta Correspondenten, 2018-08-22, s. 22

24



Politiken som journalisterna lyfter skulle vara meningslös om de senaste årens politik hade fungerat.

   I min intersektionella analys av artiklarna uppfattar jag att journalisterna här, till skillnad från

analysen under temarubriken Rädslans retorik, verkar i enlighet med kritisk praktik, genom någon

slags konsensus av antirasistisk approach; journalisterna tycks vara medvetna om hur olika objekt

kondenserar känslor, för med sig historier som bidrar till att reproducera rasstereotyper. De tar

avstånd från politikernas retorik om terrorism och nation, objekt som tidigare diskuterats som

synonymt med rädsla och trygghet, genom att beskriva hur traditionella partier följer en auktoritär

populistisk, till och med rasistisk, väg där hotet mot välfärden kommer utifrån. Det verkar som att

journalisterna vet att en sådan väg inte bara reproducerar rädsla för det okända, det bortom

nationen, utan också reproducerar föreställningar om att objekt som symboliseras av skillnad, icke-

svenskhet, t.ex terrorism och kriminalitet, inte bara är förunnat det som befinner sig utanför landets

gränser utan också kopplas ihop med sådant som förort, modersmål och ”ras”. 

   Produktionen av ett hot utifrån tenderar alltså att formulera rädsla för det som inte anses är

svenskt. Det i sig är åsikter som merparten partier hävdar de dementerar och kritiserar

Sverigedemokraterna för att sprida. Journalisterna varnar alltså för att politikers fokus på

folkhemmet, som välfärd och som nation, ger Sverigedemokraterna vatten på sina kvarnar. 

   Det blir i sammanhanget också intressant att nästan ingen journalist lyfter fram politikers brist på

klassperspektivets samband till andra stereotyper. Arbetarklassen borde ju vara något en talar om i

relation till Socialdemokraterna eftersom det är partiets traditionella målgrupp, men även

tillsammans med Moderaterna eftersom de för några valår sedan har börjat profilera sig som det

”nya arbetarpartiet”. Speciellt eftersom klass är direkt kopplat till motsatsparen storstad vs. förort,

inrikes- vs. utrikesfödd, legal vs. kriminell.

   Följande är givetvis bara spekulationer men eftersom journalisterna här verkar vara medvetna om

rasstereotyper tycker jag att det är rätt förvånande att de inte också är medvetna om klasstereotyper

eftersom dessa två perspektiv i en global värld hänger samman. Det kan vara så att de ignorerar

klassanalys eftersom de vill minimera sin makt jämte, dvs avståndet mellan sig själva och, läsarna,

väljarna, folket? De kanske bortser från klassperspektivet eftersom journalister som yrkesgrupp inte

tillhör samma klass som de grupper som i politiska sammanhang oftast blir slagträn för rasister som

försöker bevisa varför nationen är i förfall. Genom att ta en sådan position framstår journalisterna

som en del av folket som blir synonymt med antirasistiskt. 

   I undersökningar har det framgått att Sverigedemokraternas främsta väljargrupp är inrikesfödda

män, med lägre utbildningsnivå och med arbetarklassbakgrund, men eftersom det bara är imbecilla

väljare som tror på rasstereotyper (se ovan) så blir det problematiskt för journalisterna att lyfta

klassanalysen. I en klassanalys skulle journalisterna nämligen tillhöra en högre klass och då uppstår
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risken att de av läsarna uppfattas som översittare, och det skulle framstå som att de tycker att deras

potentiella läsare är imbecilla. Om de lyfte den här diskussionen skulle det mycket väl kunna

resultera i att journalisterna själva reproducerade klasstereotyper. Journalisterna väljer alltså en

slags tystnad i ämnet vilket jag läser som en önskan om att få vara symbol för folkets riktiga röst.

   Det här är en generaliserande analys som bygger på mina sökord och mitt artikelurval, det är ju

möjligt att det kan finnas mängder av klassanalytiska artiklar utöver det hundratalet jag närläst, som

berör andra ämnen än just trygghet och rädsla. Men eftersom medier är övertygade om att

politikernas främsta fokus är trygghet (välfärd & nation) och kriminalitet (rädslan för hotet utifrån)

så kan den här diskussionen ändå belysa en hel del om vilken retorik journalister väljer att använda

sig av för att ge underlag till sina åsikter, och stärka sin retorik.83 De få gånger som artiklarna riktar

fokus bort från Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna kan jag ändå se exempel på undantag

mot bilden jag målar ovan: 

I går gjorde Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt en ansats att säga något om kriminalitetens

klassperspektiv. Skjutningar och stenkastning sker ju oftast i bostadsområden där lågavlönade,

arbetslösa och lågutbildade bor. Här är det lätt att rekrytera till kriminalitet och här får människor

leva med brottslighet, otrygghet och våld på ett sätt som aldrig skulle accepteras om det gällde

väljare i mer välmående delar av landet. I lokala mätningar är det i miljonprogramsområden och

arbetarklasstadsdelar människors känsla av otrygghet är som störst. Otryggheten är på så vis en helt

konkret klassfråga som hotar välfärden.84  

Här skulle en diskussion om klassklyftor och rasism kunnat ta plats, men istället väljer journalisten

att återvända till kritiken mot Socialdemokraterna: 

Under en valrörelse som riskerar att bara handla om hårdhandskar och tuffa tag måste

Socialdemokraterna tala om välfärdsstaten. Vill vi stoppa rekryteringen till kriminalitet, och

dessutom komma åt tungt beväpnade yrkeskriminella, så är det faktiskt den kraften vi måste

använda. Och ja, polisen är en del av välfärdsstaten.85 

I citatet ovan använder journalisten formuleringen hårdhandskar och tuffa tag, termer som går att

koppla till en form av patriarkal semantik där män och kvinnor ställs som motsatspar i en

konstruktion där manliga egenskaper står i binär relation till kvinnliga, hård/mjuk, förnuft/känslor,

83 Hermansson, Den svenska välfärden – en studie av en kriminalpolitisk symbol
84 Swedin, Daniel, Fler poliser är också välfärd, Aftonbladet, 2018-01-18, s. 2
85 Ibid, s. 2
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stark/svag, etc.86 I ett politiskt sammanhang där nationen måste räddas från hoten utifrån, framstår

nationen som kvinnlig och hotet som manligt. Detta skillnadsskapande återknyter till journalisternas

kritik av Socialdemokraternas användning av Sverigedemokraternas retorik eftersom det senare

partiet inte sällan talar om att svenska kvinnor måste räddas från kriminella andra.87 Jag kommer att

diskutera detta närmre under temarubriken De andra.

2. 3 Hotet mot demokratin och den fria pressen

I Folkstyret i rädslans tid diskuterar Wästberg och Lindvall hur auktoritära populistiska grupper,

samt individer som sympatiserar med dem, tidigt lärde sig hur deras ideologier och budskap snabbt

kunde nå folk, via digitala debattarenor. De beskriver Trumps seger i det amerikanska

presidentvalet 2016 som en tidsmarkör för när vi (väst) påbörjade övergången till ett ”postsannings-

samhälle (post-truth society), där fakta blir en politisk konstruktion snarare än en realitet. Vad som

är sant är en fråga som lämnas till allmänhetens bedömning.”88 

   I och med informationssamhällets framväxt har makthavare fått allt svårare att undanhålla fakta,

samtidigt som det nu är enklare än någonsin för människor att sprida uppgifter om korruption och

maktmissbruk. Det brukar heta att samhällen har blivit mer demokratiska men, samtidigt har

digitaliseringen frigjort krafter som verkar destruktivt och desillusionerande för själva demokratin.

”Hotet mot det fria ordet kommer idag inte först och främst från stadsmakter som försöker

kontrollera medier och upprätthålla informationsmonopol” utan från den mängd medier som genom

Internet fått möjlighet att nå läsare i en mycket högre utsträckning än om dessa medier bara skulle

vara i pappersformat.89  

   Facebook är numera en central informationskanal och medlemmar kan sprida artiklar från

traditionella och alternativa medier i en utsträckning som är oberoende mediernas regelbundna

läsekrets. De som är skickligast på att sprida sina artiklar är de som har störst chans att nå störst

läsekrets först, vilket lätt kan resultera i att dessa tolkas som original och sprids i ännu större

utsträckning, medan andra innehållande motstridiga fakta uppfattas som inte lika pålitliga eftersom

de inte har blivit delade lika många gånger.90 

   Att alternativa fakta (fake news) ska få större sanningseffekt än den fakta som traditionella medier

berättar uppfattar jag som en relativt utbredd rädsla hos journalisterna i mitt material, där det bland

det hundratal artiklar jag läst finns många exempel på hur populistiska idéer även lyckas snärja de

mer traditionella partierna till att sänka tröskeln för åsiktsströmningar som tidigare varit oacceptabla

86 Moi, Toril, Sexual/Textual Politics, s. 102
87 Cixous, Medusas skratt, s. 10
88 Wästberg & Lindvall, Folkstyret i rädslans tid, s. 59
89 Ibid, s. 64
90 Ibid, s. 64

27



i partipolitiska sammanhang. Det uttrycks delvis som en rädsla för att väljarna misstror politiker,

men där är journalisterna överens om att det har att göra med politikerna själva. Det uttrycks också

som en rädsla för att väljarna tappar förtroendet för journalisterna, vilket här också är politikernas

fel: 

Retoriken om ett samhälle i kris som vissa kandidater och partier använder saknar stöd i det som

kan mätas och analyseras […] Att rösta på någon som säger att det går dåligt för landet när det

motsatta är långt närmre sanningen gör att vi inte får en verklighetsanpassad politik.91 

Det är denna förlorade förståelse för väljarnas vardag, ingen rasistisk farsot, som öppnat dörren för

SD. Men att partiet skulle växa på det sätt som det har gjort var ingen naturlag […] I stället för att

ta strid med SD om verklighetsbilden borde man ha konkurrerat med nykomlingen om lösningarna.

Då hade väljarna haft tydliga alternativ och det hade tidigt blivit uppenbart att SD saknade just

lösningar.92 

Som om politiken reducerats till en tävling i att framstå som så hård som möjligt […] Vi verkar ha

blivit politiskt deprimerade, nästan uppgivna. Från höger till vänster upprepar politikerna samma

budskap om "att lyssna på människors oro" och sedan föreslår de hårdare tag [...] Både

socialdemokrater och moderater verkar välja strategin att följa opinionen – istället för att leda den.93

Risken finns att valresultatet, och i förlängningen den förda politiken, inte speglar folkviljan om det

råder åsiktsskillnader mellan dem som röstar och dem som avstår. De som avstår från att rösta [...]

är ofta personer med osäkra anställningar eller rötter i andra länder, och de brukar sympatisera med

vänsterpartiet eller socialdemokraterna.94

Demokratin utmanas inte bara av falska nyheter och konspirationsteorier, utan också av skeva

verklighetsbilder som bottnar i att främst en viss sorts åsikter och nyheter tenderar att spridas i

sociala medier och via algoritmdrivna nyhetstjänster. Den mentala mekanism som kallas

tillgänglighets-heuristik gör att vi luras att tro att en företeelse som vi ofta hör talas om är vanligare

än den i själva verket är.95 

I citaten ovan formuleras några olika vägar men med samma resultat, nämligen att politikerna själva

91 Jaraminder, Martina & Sunesson, Yngve,Välj framtidstron på söndag, Svenska Dagbladet, 2018-09-08, s. 2
92 Teodorescu, Alice, Maktpartiernas ödesval, Göteborgs-Posten, 2018-05-26, s. 2
93 Lindberg, Anders, S-retoriken ger landet köldskador, Aftonbladet, 2018-03-04, s. 2
94 Fjellman, Elin, Här röstar färre än hälften, Sydsvenskan, 2018-05-26, s. 12
95 Irenius, Lisa, Vi står inför en avgörande kamp om verkligheten, Svenska Dagbladet, 2018-09-02, s. 2

28



bär ansvaret för att demokratin och pressfriheten är hotad. Politiker använder skrämselteknik och

saknar forskningsgrund i sina påståenden vilket skapar falska bilder av verkligheten. Politiker

saknar förankring till väljarna, lägger fram förslag som väljarna inte kan relatera till, och när

väljarna som ett resultat av det tappar förtroende för politikerna väljer politikerna att ta strid mot

Sverigedemokraterna istället för att, som journalisterna anser vara det enda rimliga, möta dem i

debatt. Istället för att formulera sin egen politik går alltså de traditionella partierna

Sverigedemokraternas ärenden och fokuserar på ”hård politik.”

   Åsiktsskillnaden mellan olika grupper är tydlig men journalisterna anser att politikerna bara ser

vissa av dessa grupper, vilket skulle betyda att de osedda inte relaterar till politiken överhuvudtaget.

De som inte relaterar till politiken väljer att inte rösta alls, och som jag skrev ovan tenderar den

media som sprids i störst utsträckning att bli den mest sanna verkligheten. Det är här uppenbart att

journalisterna lägger ansvaret på de traditionella partierna, och vid en första anblick verkar den

slutsatsen rimlig. Det är dock anmärkningsvärt att journalisterna är så snabba på att döma

politikerna men i princip aldrig drar några självkritiska slutsatser av väljarnas bristande förtroende

för medier, och hotet mot pressfriheten. 

   Wästberg och Lindvall skriver att det finns ”en föreställning om att en stor del av folket har blivit

vilselett av ”PK-medier” som vägrar att rapportera om det mångkulturella samhällets problem och

avigsidor. Journalistkåren, liksom den politiska eliten, sägs ha tappat kontakt med vanligt folk och

deras beskrivning av verkligheten ses som politiskt vinklad.”96 Men trots detta är det bara en artikel

av alla jag närläst som faktiskt tar upp de traditionella mediernas samverkan till det de anser vara ett

problem och då riktas det dessutom mot alla andra journalister, inte mot undertecknad själv: 

Journalistikens främsta uppgift är att vända och vrida på alla frågeställningar, granska makten, vara

nyfiken. Att aldrig ducka för frågor vars svar man personligen kanske ogillar. Svar som kan komma

att användas för att bedriva en politik som man själv tar avstånd ifrån [...] Om detta inte görs

kommer alternativa nyhetsförmedlare av alla slag och med olika anspråk på seriositet att få fotfäste.

Journalisters främsta uppgift i en demokrati är att förse medborgarna med fakta. Fakta i sig kan

nämligen aldrig vara av ondo. Det är bristen på fakta som ger upphov till myter, inte tvärtom. Men

för att få fram fakta måste journalisterna göra sitt jobb - utan rädsla.97 

Artikeln handlar bland annat om journalisters ponerade rädsla för att ge oönskade partier vatten på

sina kvarnar om de rapporterar om vissa specifika företeelser, men det är också ett tal för

traditionella mediers vikt att få beskriva den sanna verkligheten, utan att tänka på följderna.

96 Wästberg & Lindvall, Folkstyret i rädslans tid, s. 18
97 Teodorescu, Alice, Demokratin behöver orädd journalistik, Göteborgs-Posten, 2018-02-24, s. 2
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Politikerna ska alltså inte beskriva sin verklighet, även om den leder till någonting ”gott”, eftersom

den verkligheten bygger på politiska intressen dvs. är osann. Men journalisterna ska beskriva sin

verklighet, även om den leder till någonting dåligt, eftersom journalisterna verkar för allmänhetens

intressen dvs. är sanning. 

Det är samtiden, verkligheten och det faktiskt observerbara som skapar förutsättningarna. Jag kan

som skribent givetvis välja perspektiv och mitt sätt att beskriva saker och ting, men jag kan inte

välja verklighet.98 

Det är uppenbart att journalisterna här är rädda att förlora sina läsare till alternativa medier, och att

detta i förlängningen skulle leda till både minskat stöd för pressfrihet samt för den parlamentariska

demokratin per se.

Steg för steg, år för år, blir världen bättre. Inte enligt vartenda mått vartenda år, men i regel […]

Fast det budskapet är svårare att få ut idag – när inte bara beslutsfattare och medier, utan också

vetenskapsmän misstros och när växande populistpartier suger sin näring ur folks misströstan. När

pessimismen blir till politiskt verktyg […] så blir hopplöshet lätt till rädsla och rädsla blir snabbt

politik […] Sverige är idag säkrare än på flera decennier, men olika trygghetsmätningar visar att

den upplevda otryggheten är hög. Eller det där att det var bättre förr […] Det betyder inte att

medier gör fel när det rapporteras om olyckor, farsoter eller extremisters försök att stoppa flickors

skolgång. Allt det händer och ska också berättas. Det betyder att mosaiken av negativa händelser

inte blir den fulla bilden av verkligheten.99 

Här fortsätter sen den kritik, som tycks vara konsensus i artiklarna, mot att de traditionella

politikerna bara fokuserar på att få tillbaka de väljare som förlorats till Sverigedemokraterna. Och

om det verkligen vore sant att kampen för väljarna och deras bästa går förlorad för kampen om

väljarna skulle det precis som journalisterna hävdar vara ett reellt hot mot demokratin. 

   I Rädslans filosofi skriver Svendsen att ”en stat som ger sig själv legitimitet och försäkrar sig om

medborgarnas lydnad genom fruktan, i grunden inte [skapar] en demokrati, då rädslostrategin

undergräver den frihet som är demokratins kärna.”100 Om den enda känslan som cirkulerar mellan

kroppar och objekt i en specifik diskurs är rädsla så kommer denna lydnadsstrategi dessutom vara

svår att upptäcka. Det beror på att allt i den specifika diskursen kommer att symbolisera hotet mot

98 Cwejman, Adam, Mellan pessimister och optimister, Göteborgs-Posten, 2018-04-03, s. 2
99 Avellan, Heidi, Världen blir bättre. Och trio Rosling vill hjälpa oss att också kunna tänka så. Medan populisterna 

suger sin näring ur folks oro och hopplöshet, Sydsvenskan, 2018-05-12, s. A:3
100 Svendsen, Rädslans filosofi, s. 155
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objektet, och symbolen för hotet kommer därför att kondensera rädsla.101 På så sätt kommer själva

inskränkandet av demokratin uppfattas som nödvändigt och därmed också upprätthållas, inte bara

av politikerna utan även, av folket som därmed ger politikerna större makt.102 I mitt material finns

det dock även exempel på hur journalister använder sig av rädslostrategin, t.ex. skriver en journalist

angående att 2018 är första gången han går till valurnan att: 

Från och med i år är det en fråga om demokratins överlevnad i Sverige. I värsta fall drar jag lott.103 

Läser en det i kombination med följande två citat låter det faktiskt som att demokratin redan är

förlorad, liksom pressfriheten:

Bara renodlade populister vägrar acceptera grunden i den liberala demokratin, alltså politisk makt

och grundlagsfästa rättigheter. Det är bara i populistisk retorik som allt som står i vägen för

“folkviljan” betraktas som odemokratiskt[...] Det blir ett problem om andra partier låter SD sätta

agendan, istället för att ta ansvar för opinionsbildningen, om de speglar opinionen istället för att

bilda opinion och om de underblåser väljarnas oro istället för att erbjuda tillförsikt.104  

Staten gav nyligen ekonomiska bidrag till mainstreammedier för att bekämpa falska nyheter och till

en kampanj mot den fobi som väl anses göra oss mottagliga för sådant. Så oavsett om den enda

bildens politik förs i den lilla hårdföra sekten eller i det stora demokratiska samhället så leder vägen

mot åsiktsstyrning, censur, förbud och inskränkt yttrandefrihet. Det bör skrämma oss alla för i dag

finns instrumenten på plats liksom tidsandans acceptans oavsett vilken Sverigebild som vinner

2018.105 

Men är det bara politikerna som påverkar väljarnas världsuppfattning? Tveksamt om inte också

journalisternas formuleringar bidrar till att: 

Oron för en krackelerande välfärd och integrationsproblem har fått störst genomslag hos

allmänheten, jämfört med bilden av Sverige som ekonomiskt starkt och stabilt.106

Jag nämnde tidigare att det knappt finns någon självkritik i artiklarna, det är här inte journalisternas

101 Ahmed, Vithetens Hegemoni, s. 69
102 Om hur hegemonier upprätthålls i A. Santucci, Antonio Gramsci – intellektuell och politisk biografi, s. 162
103 Guillou, Jan, I en tid när svarta moln hopar sig måste alla demokrater gå samman, Aftonbladet, 2018-09-02, s. 32
104 Avellan, Heidi, När SD får sätta agendan, Sydsvenskan, 2018-05-26, s. A:4
105 Teodorescu, Alice, Slaget om Sverigebilden, Göteborgs-Posten, 2018-02-03, s. 2
106 Feldt, Kjell-Olof, Två läger slåss om Sverigebilden – båda har rätt, Göteborgs-Posten, 2018-02-04, s. 4
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fel att väljare tappar förtroende för de traditionella medierna. När alternativa medier ofta får större

spridning, eftersom avsändarna vet hur de utnyttjar de algoritmer som redan finns i databaser som

t.ex Google och Facebook samt lägger ner mycket tid på, och skapar fake-konton för att bli fler som

kan, sprida artiklarna etc., då blir resultatet, i relation till att journalisterna saknar ansvar, att

väljarna är bristande i sin källkritik. Men i den intervju med de tre ungdomarna från förorten i

Stockholm säger en till journalisten: 

Du, det finns aldrig någon som ser ut som vi i svenska medier. Ingen har exempelvis hijab.

Mediebolagen kommer inte till orten och letar efter oss, ändå har vi så mycket att bidra med.107 

Vilket borde tolkas som en ren mediekritik. Resten av artikeln handlar om de tre ungdomarnas

poddradio, som av journalisten lyfts fram som ett exempel på hur en förbisedd grupp tar saken om

det fria ordet i egna händer. 

   Av alla artiklar jag närläst var det bara en som direkt uttryckte negativa tankar om de som tror på

alternativa fakta och/eller misstror traditionella partier och medier: En journalist rapporterar från ett

forum för klimatförnekare och frågar sig 

Träffar jag bara personer som inte längre är i yrkesaktiv ålder, som finner sig själva i samhällets

utkant? Nej, inte bara. Elsa Widding sticker ut som en av få kvinnor på konferensen. Enligt

vetenskapen har konservativa individer av manligt kön oftare än andra en tendens att förneka att

klimatet förändras. […] När jag frågar [en besökare på forumet] om den skeva könsfördelningen får

jag höra att det beror på "kulturen" och att "män oftare har naturvetenskapliga utbildningar".

Vanligast är dock förklaringen att kvinnor inte har tid att sätta sig in i så komplicerade frågor: - De

jobbar och tar hand om barn, säger flera personer.108 

I artikeln framställs sambanden och skillnader mellan, visserligen baserad på forskning men ändå,

både köns-, klass- och rasstereotyper. Men som sagt är artikeln ett undantag. 

   När jag tog mig an mitt material trodde jag att det skulle vara större fokus på den grupp som

stödjer Sverigedemokraterna eftersom det finns adekvat forskning som visar att den väljargruppen

framförallt består av lågutbildade, vita män från arbetarklassen. Det säger en del om mina

förutfattade uppfattningar om maktutövande journalister som yrkesgrupp, och jag blir också ett

lysande exempel på en av de som misstror de traditionella medierna. Men det kan också vara så att

107 Treijs, Erica, Vi tänker snacka om alla tabun och vi är inte rädda, Svenska Dagbladet, 2018-02-05, s. 9
108 Stiernstedt, Jenny, Alla statliga institut tror att det är koldioxid som styr klimatet, Svenska Dagbladet, 2018-03-03, 

s. 8
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journalisterna använder den makt deras position medför medvetet, att de väljer att endast lägga

fokus på sin kritik mot politikerna eftersom de då tydligt tar avstånd från dem, och kanske öppnar

en väg för stärkt förtroende från de andra grupperna som misstror politikerna. Oavsett ovanstående

blir det tydligt, av alla artiklar jag läst, att journalisterna anser att de vet vad som är sant och vad

som bara är fake news.

2. 4 De andra

Journalisterna skriver om partier och politiker, det handlar om subjekt eftersom partiernas politik

först via politikerna och därefter via journalisterna citeras; journalisterna kan välja vad som ska

citeras, men de kan inte ändra på ett citats innebörd eftersom det skulle bryta mot journalisternas

yrkesregler. Journalisterna har givetvis företrädet att diskutera politiken eftersom tidningarna först

och främst är deras arena. Men de har som sagt skyldigheter i förhållande till de intervjuade, liksom

de har skyldigheter inför sina läsare.109 

   Enligt journalisterna är de traditionella politikerna huvudpersonerna, protagonisterna, vilka

antagonisterna, dvs. journalisterna, betraktar som sina motståndare; politikerna för en politik som

journalisterna anser bidrar till att läsare tappar förtroendet för traditionella medier, något som måste

kritiseras. I den här berättelsen finns det minst två andra grupper nämligen antihjältarna,

Sverigedemokraterna (som av skäl jag återkommer till senare inte tillhör gruppen traditionella

politiker), de saknar hjältarnas egenskaper men de väcker ändå sympati hos publiken, vilken i

journalisternas berättelse består av läsarna/väljarna.110 En skulle också kunna beskriva det som att

journalisterna och de traditionella politikerna är subjekt, medan Sverigedemokraterna och väljarna

behandlas som objekt med tillskrivna karaktärsdrag, som någon form av språklig överenskommelse

– vi vet alla vilka de är.111 

   Det som i sammanhanget blir intressant med karaktärsuppdelningen är att det blir oerhört tydligt

vilka aktörer som blir behandlade som komplexa, och har olika drag inbördes i grupperna, och vilka

som blir behandlade som ensidiga, bara har ett drag som är gemensamt för hela gruppen.

Resonemanget grundar jag på min läsning av Edward W. Saids Orientalism (1978) där han bland

annat beskriver hur Orienten (öst) blev en motsats till Occidenten (väst). Orienten är liksom

begreppet ”de andra” en fetisch, eller ett objekt, med statiska inneboende egenskaper, formulerade i

109 Journalistförbundet, https://www.sjf.se/yrkesfragor/yrkesetik/spelregler-press-radio-och-tv, 2018-12-05
110 Jag använder mig av en form av rollterminologi som bland annat används av medie- och filmvetare för att enkelt 

beskriva vilka parter i en berättelse som har vilka egenskaper och som förväntas vinna vs. förlora i slutet. Jag utgår 
från ett kapitel om Narrative analysis i: Gillespie, Marie & Toynbee, Jason, Analysing Media Texts, Open University
Press, Berkshire, 2006, s. 98 

111 Larson & Segal, Knowledge of Meaning – An Introduction to Semantic Theorty, s. 10 
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en diskurs där Västvärlden har fullmakt att bestämma vad som är kunskap.112

   Den västerländska kunskapshegemonin som fortfarande råder i världen är ett resultat av makt,

förtryck, århundraden av kolonialism och strukturell rasism. Det är samma kedja som Ahmed utgår

från när hon förklarar hur rasistiska strukturer kan förstås med hjälp av fenomenologi.113 Jag påstår

här inte på något sätt att Sverigedemokraterna och Sveriges demokratiska väljare, i diskursen för

journalistiken som jag tagit del av, blir bemötta rasistiskt, men jag använder teorierna för att visa

hur olika grupper behandlas som att de har essentiella och statiska egenskaper, som ett resultat av

att de själva sällan får föra sin talan utan förblir objekt, formulerade av de som har makten över

diskursen.114 

   I artiklarna finns otaliga exempel på hur journalisterna pratar om de traditionella partierna som att

de är en föränderlig grupp och om Sverigedemokraterna som att de vore en statisk grupp. Det görs

oftast i termer som att den senare gruppen hotar vad den första gruppen bör stå för, dvs. demokratin.

Den grupp som journalisterna fokuserar på är den första, kanske för att den går att påverka då den

uppfattas som föränderlig: 

Integrationsutmaningen bekymrar många. Samtidigt har inte politiken lyckats stärka människors

trygghet i vardagen tillräckligt, eller vågat tydliggöra hur satsningar på integration är investeringar i

Sveriges ekonomi. Då tillåts ytligare frågor om kultur och identitet att vinna kraft. Här har

Socialdemokraterna misslyckats.115 

Många av de som en gång byggde Sverige, som ständigt prioriterats ner, [har] därför (med rätta)

tappat förtroendet för makthavarna […] Politiken kan inte ännu en mandatperiod reduceras till ett

skådespel där man avstår från att driva den politik man tror på bara för att slippa få stöd av SD. Det

förutsätter att politikerna slutar betrakta väljarna som idioter som man enkelt kan förleda […] Det

förutsätter att politiken återigen handlar om något större och mer visionärt än vem som kan plocka

flest symboliska poänger på att ta mest avstånd ifrån SD.116

Flera framhåller också att de skräms av SD:s framgångar och bristen på granskning av partiets

politik, och att ingen vet vad som sker efter valet.117 

I citaten behandlas de traditionella partierna som ansvarslösa och (liksom i mina andra

112 Said, Orientalism
113 Ahmed, Vithetens hegemoni, s. 65 ff.
114 Ahmed, Vithetens hegemoni, s. 35 ff.
115 Sundin, Kalle, Jakten på SD:are leder ingenstans, Aftonbladet, 2018-05-21, s. 2
116 Teodorescu, Alice, Maktpartiernas ödesval, Göteborgs-Posten, 2018-05-26, s. 2
117 Holmqvist, Anette, Löfven kämpar mot klockan, Aftonbladet, 2018-08-26, s. 10
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temadiskussioner) orsaken till Sverigedemokraternas frammarsch. Rädslan för vad politiken

kommer att leda till lyfts fram som utbredd över hela landet. Journalisternas kritik skulle kunna

läsas som ett försök att få politikerna att lyssna på dem, eftersom de vänder sig till alla partier, utom

Sverigedemokraterna. 

   Det finns olika potentiella anledningar till att journalisterna inte vänder sig till

Sverigedemokraterna, dels kan det bero på föreställningen om att partiet är så populistiskt styrt att

det inte går att prata med dem, att de inte lyssnar på andra än sig själva, det kan vara med anledning

av att journalisterna inte vill ge Sverigedemokraterna mer medieutrymme än nödvändigt, eftersom

journalisterna anser att partiets politik hotar den parlamentariska demokratin och pressfriheten, eller

så kan det helt enkelt vara så att Sverigedemokraterna tillhör en grupp som journalisterna inte vill

ha att göra med – intersektionellt skulle det kunna vara att de har fel sorts symboliska kapital för

den aktuella journalistiska diskursen, de utgör en skillnad. Det kan givetvis bero på andra saker

också, kontentan av det blir ändå samma: att Sverigedemokraterna inte betraktas som en del av

gruppen protagonister utan som något annat, som objektet/de andra. 

   Hur är då journalisternas förhållning till läsarna och väljarna? Som jag skrev ovan tycks även dem

behandlas som någonting med inneboende egenskaper som ej går att förändra, vilket blir paradoxalt

med tanke på deras funktion i den parlamentariska demokratin. Uppenbart är i alla fall att

journalisterna klumpar ihop väljarna till en homogen grupp, och att denna grupp inte bär skuld för

hur Sverige ser ut. Till den gruppen sällar sig journalisterna också, men det deltagandet är blott en

chimär; journalisterna vill vara en del av folket samtidigt som de vill behålla sin makt som i relation

till folkets är betydligt större. De vill ha pressfrihet för att kunna berätta vad de anser är fakta: 

I bakgrunden finns förlusten av de gemensamma berättelserna... Kritiker missar ofta denna

dimension […] Populismen fångar upp en sann längtan […] politikerna kan inte ge oss gemenskap.

Vad de kan göra är att bereda rum för dem, så att de kan växa nerifrån.118 

Men när journalisterna pratar om vad väljarna står politiskt framstår inte längre journalisterna som

delar av samma grupp: 

När Socialdemokraterna i vintras lade fram sin valstrategi pekades lag och ordning och snabbare

integration ut som huvudfrågor och partiet sa att man sett och förstått vad väljarna vill ha […]

Samtidigt vet vi ju att våld, skjutningar och stenkastning oftast sker i bostadsområden där

lågavlönade, arbetslösa och lågutbildade bor. Här är det lätt att rekrytera till kriminalitet och här

118 Halldorf, Joel, Dö för Sverige?, Expressen, 2018-06-06, s. B:6 
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förlorar föräldrar oftare sina barn till organiserad brottslighet. Det är här unga män skjuts ihjäl i

blodiga uppgörelser. I lokala mätningar är det också i miljonprogramsområden och

arbetarklasstadsdelar människors känsla av otrygghet är som störst [...] ett hårdnat klimat med en

mer polariserad och hätsk debatt som en starkt bidragande orsak till det.119 

Växande misstro och otrygghet […] De dramatiska skillnaderna går inom staden, mellan de rikare

och fattigare områdena […] Dels social status, som handlar om sådant som utbildning och inkomst,

dels hur socialt integrerad man är, vilket syftar på svenskkunskaper, förankring på arbetsmarknaden

och i vilken mån man lever nära i sin vardag.120 

Här beskrivs väljarna som tillhörande en lägre klass än journalisterna, och gärna antingen tydligt

rasifierade eller tydligt vita med främlingsfientliga föreställningar. Begrepp som brott, kriminalitet,

förort; symboler för personer med utrikisk bakgrund, och begrepp som förlust, gemenskap,

populism; symboler för personer med främlingsfientliga föreställningar, fungerar som små

berättelser om två utsatta grupper som handlar utanför ramarna för hur en person i Sverige förväntas

handla. Det är intressant att journalisterna kritiserar politikerna för att inte veta vad folket vill ha,

det borde per definition betyda att journalisterna är en del av folket som därför vet, men ändå avstår

de från att vara del av ovanstående grupp när det handlar om något som anses gå utanför det

diskursiva reglementet. Lite som att äta kakan men ändå ha den kvar.

   Jag har i min undersökning hittills behandlat väljare och läsare på samma sätt men av skillnaderna

i ovanstående diskussion att döma fungerar det inte på det här temat; läsarna är den del av folket

som journalisterna vill förknippas med, vanligt folk som handlar som det förväntas, men läsarna

tillhör inte den grupp som utgör hotet mot demokratin och pressfriheten. Väljarna representerar här

antingen den grupp som väljer fel eller den som inte väljer alls, dvs. de som handlar utanför vad

som förväntas inom diskursen. 

   Det blir alltså tydligt att det är en specifik grupp väljare som journalisterna syftar på när de skriver

om förlorat förtroende för politikerna och hotet mot demokratin och den fria pressen. Den grupp

som utgörs av lika delar Sverigedemokrater, de som röstar på dem, och personer som rasifieras i det

svenska samhället. Journalisterna ger denna grupp vissa egenskaper, men de prövar aldrig om

egenskaperna stämmer t.ex. genom att ge olika medlemmar från gruppen utrymme i medier. Istället

använder de sig av stereotypa bilder som säger att grupperna inte är politiskt engagerade, de läser

inte tidningarna och de litar inte på staten. 

   När journalisterna förtydligar skillnader, särskiljer sig från dessa andra, dvs. Sverigedemokraterna

119 Ekström, Anna, Säpo: Större risker i årets val, Göteborgs-Posten, 2018-04-13, s. 7
120 Fjellman, Elin, Här röstar färre än hälften, Sydsvenskan, 2018-05-26, s. 12
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och rasifierade väljare, reproducerar och upprätthåller de köns-, klass- och rasstereotyper.

Visserligen finns det två skilda grupper inom gruppen, men dessa grupper behandlas som inbördes

homogena, som dessutom framstår som beroende av varandra. Med tanke på att den svenska

befolkningen inte är homogen skulle det betyda att det alltid kommer att finnas rasister så länge det

finns människor som rasifieras.

   I följande citat ger sig journalisten in på ett försök att möta folkets svar på den förda politiken, det

är inte konstigt att folk känner sig otrygga alternativt trygga, sanningen är inte svart och vit. Men

kritiken mot bristen på politikers ansvar att samla folket till en gemensam verklighet finns här,

liksom en känga till Sverigedemokraterna, med nazistiska rötter: 

Det skulle inte gå att få fram ett objektivt svar på frågan om trygghet (till skillnad mot Förintelsen

som vi vet har ägt rum); alla sådana utsagor beror nämligen på vad man utgår ifrån, och vilken

måttstock man använder, och kanske vad, eller vem, man jämför sig med. Och oavsett om man

anser att Sverige är tryggt eller otryggt, går det att backa upp sin känsla och världsbild med fakta.

Ett sätt att få ett svar är att fråga folk hur de upplever saken.121 

Journalisten uppmanar politikerna att ta kontakt med folket, prata med de som upplever

verkligheten. Det är dock uppenbart att journalisten här inte anser att hen själv har samma ansvar.

Journalisternas uppdrag är att berätta vad som sker men tydligen inte att berätta hur folk uppfattar

det som sker, vilket helt enkelt leder till att journalisterna anser att deras egna världsbild är säkrare

än politikernas bara för att de tillhör sin specifika yrkesgrupp: 

Dubbelt så många män som bor i ett socialt utsatt område känner sig otrygga jämfört med män i

andra delar av städerna [...] Varför funkar det inte? Ett första steg borde vara att inte bara tala med

representanter för polis och rättsväsende, utan faktiskt också ta till sig vad medborgarna säger.

Skapa förtroende, lägga grund för verklig trygghet.122 

För att återkoppla till berättelsen om antagonisterna som motpart till protagonisterna, berättelsen om

antihjältarna och sympatisörerna, så anser jag att journalisternas egna berättelse inte är trovärdig.

Snarare läser jag det som att journalisterna är protagonisterna, hjältarna med makt att rädda världen

från dumma politiker, dåliga ideologier och lättpåverkade väljare.

121 Lifvendahl, Tove, När tryggheten relativiseras, Svenska Dagbladet, 2018-07-14, s. 2
122 Rehnquist, Pia, Bra med politik mot gängen. Men glöm inte de andra, Sydsvenskan, 2018-07-11, s. A:2
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3. Avslutande diskussion 

Kriminalitet och välfärd, hotet mot demokratin och gemenskap, begreppen är kondenserande

symboler för rädsla och trygghet och de används flitigt i de artiklar som utgör mitt material. Inte

bara för att beskriva vad politikerna säger utan också för att bevisa att politikerna själva har

producerat dem. Politikerna är själva rädda för att förlora väljare, och politikerna försöker blidka

missnöjet i samhället genom att lova välfärden, minnas folkhemmet och stärka nationen. 

   Journalisterna är också rädda, rädda för att politikerna inte ger folket några visioner, att de går till

val med det enda löftet att inte samarbeta med Sverigedemokraterna. Journalisterna är rädda för att

pressfriheten är hotat när den enda politik som sprids är politik grundad på fake news.

Journalisterna ser inte bara sin yrkesroll vara hotad utan även den parlamentariska demokratin, om

politikerna överger sina ideologier för att ta symboliska poäng från Sverigedemokraterna. Om

politikerna låter Sverigedemokraterna bestämma dagordningen, då är rädslan adekvat. Men, om

politikerna går till val med sin egen politik då är rädslan inadekvat, blott en form av politisk retorik.

   Frågan jag ställde mig i början av mitt arbete var ”hur tar sig begreppen rädsla och trygghet i

uttryck i sju av Sveriges största traditionella dagstidningar under de sex sista månaderna i 2018 års

valrörelse?” Det korta svaret blir att de uttrycks som avgörande begrepp i valet om den

parlamentariska demokratins och den fria pressens överlevnad i Sverige. Det långa svaret är att alla

partier valt samma vokabulär för att beskriva olika saker, men eftersom vokabulären är så starkt

förknippad med specifika företeelser mynnar alla politiska samtal ut i samma form; kriminalitet är

en kondenserande symbol för rädsla, kroppar bär på historier av köns, klass- och rasstereotyper

vilka påverkar andra kroppars kollision med dem. En rasifierad kropp kondenserar kriminalitet som

kondenserar rädsla vilket betyder att en rasifierad kropp bemöts med rädsla. Det är inte politikerna

som drar den slutsatsen utan det är vad som framgår av hur journalisterna själva använder sig av

stereotyperna för att beskriva hur politikernas användning av vissa begrepp producerar skillnader

och samband mellan olika aktörer, samt bekräftar de olika maktpositioner som finns i de syftade

sociala kontexterna. Om detta är sant så är det också sant att journalisterna reproducerar samma

stereotyper.

   Mina andra frågor var ”producerade och/eller reproducerade detta någon ”större mening” i

förhållande till kön, klass och ”ras” och, i så fall, på vilket sätt gjordes det?” Det korta svaret är att

detta (det ovan alltså) både producerar och reproducerar köns-, klass- och rasstereotyper, och att det

görs genom samma användning av symboler som kondenserar känslor som journalisterna kritiserar

politikerna för att använda. Det längre svaret är att journalisterna framställer sig som folkets

representanter så länge folket handlar på sätt som inte hotar demokratin eller pressfriheten, och så
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länge som folket tillhör en grupp som journalisterna kan spegla sig i ur ett intersektionellt

perspektiv. Journalisterna utgår från att läsarna har förutfattade föreställningar, de utgår alltså från

specifika objekt för att beskriva att de känslor som de tror att läsarna får av objekten inte är

adekvata. De producerar stereotyper. Journalisterna utgår sen från denna produkt för att förklara

vilken känsla som skulle vara adekvat.

   Min slutsats är därför att ett visst begrepp, med en starkt koppling till vissa specifika

sammanhang, som återupprepas i helt andra sammanhang, tenderar att styra diskussionerna tillbaka

till sammanhang nummer ett. När historier klibbat fast på ett visst begrepp i förhållande till

diskursen undermineras tolkningsmöjligheterna av begreppet. Med andra ord om ämnet välfärd

omskrivs i termer av trygghet och rädsla kommer det att kopplas ihop med områden som invandring

och migration eftersom det framför allt varit dessa sammanhang som diskuterats i termer av rädsla

och bristande trygghet.

   Här hade det varit intressant att jämföra hur dessa begrepp används i medier över tid, och även

hur de används i olika rum. En lämplig frågeställning för ett sådant projekt kan vara ”hur tar sig

begreppen rädsla och trygghet i uttryck i sju av Sveriges största traditionella dagstidningar under de

sex sista månaderna i 2018 års valrörelse jämfört med tidigare valrörelser?” Eller ”hur ser

användningen av begreppen rädsla och trygghet ut i sociala medier jämfört med traditionella medier

under 2018 års svenska valrörelse?” Det finns förstås ännu bredare undersökningsområden, över de

nationella gränserna skulle kunna vara en sådan, men också med något ändrat fokus för att

komplettera den egna tolkningen, som t.ex att rikta sig mot mottagarnas upplevelser, kvantitativa

och eller kvalitativa intervjumetoder skulle passa till en sån approach. Jag ser alltså inte min

undersökning som något isolerat slutgiltigt utan som en intressant, och viktig, ingång för andra att

inspireras av och ta vid. 

   Traditionella medier berättar alltså inte bara subjektivt vinklade nyheter, utan reproducerar

medvetet/omedvetet enkla stereotyper som i sig gör skillnad på vissa grupper, skapar samband

mellan andra, och annonserar ut olika maktpositioner i specifika sociala kontexter. Detta görs

genom användningen av begrepp och symboler av mer komplex karaktär än vad de vid en första

anblick kanske verkar. Med det här sagt är det uppenbart att politik och demokrati inte enbart

bygger på rationella val utan också måste hanteras i relation till symboler och känslor. 
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