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Abstract  
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Kärrtorp, Limhamn, CDA, kritisk diskursanalys, Fairclough 

 

Studien intresserar sig för nyhetsmediernas konstruktion av politisk mobilisering i det 

postpolitiska samhället. Uppsatsen behandlar nyhetsrapporteringen på dn.se samt 

sydsvenskan.se, om den antirasistiska demonstrationen i Kärrtorp i december 2013 

och den antirasistiska demonstrationen i Limhamn i augusti 2014. Syftet är att 

analysera hur demonstrationerna konstrueras i svensk dagspress, med intentionen att 

vidare analysera och diskutera hur journalistiken konstruerar legitimitet åt politiska 

praktiker samt undersöka huruvida det går att synliggöra någon ideologi i 

medietexterna. Frågeställningarna berör hur demonstrationerna representeras, hur 

identiteter konstrueras, vilka framträdande teman som återfinns samt hur 

hierarkiseringen av källor ser ut i artiklarna. En diskussionsfrågeställning syftar även 

till att diskutera om postpolitikens liberala diskurs har betydelse för hur dagspressen 

konstruerar legitimitet åt politiska praktiker. För att svara på frågeställningarna görs 

en kritisk diskursanalys inspirerad av Norman Faircloughs tredimensionella 

analysmodell. Textanalysen görs på en tematisk nivå av hela materialet, dessutom 

görs en närläsning av fyra artiklar. Chantal Mouffes teori om samtiden som 

postpolitisk används för att sätta texten i ett socialt sammanhang, Jan Ekecrantz & 

Tom Olssons makroorienterade teori om journalistiken som institution används för att 

få en förståelse för journalistikens position i samhället. Mikael Karlssons teori om 

nätjournalistik används för att förstå materialets karaktärsdrag. Studien visar att våld, 

polisinsatsen, hotet mot demokratin och vittnesberättelser är framträdande teman. 

Demonstrationerna representeras utifrån våld, officiella källor dominerar men även 

demonstranter och vittnen framträder. De politiska gruppernas identiteter konstrueras 

främst som goda eller onda utifrån våldsanvändning. Således dominerar en liberal, en 

akademisk och en polisiär diskurs, men det återfinns även en diskurs kritisk mot 

polisen; en motdiskurs. Den övergripande diskursen i materialet är ideologisk. 

Postpolitikens diskurs synliggörs genom att demonstrationerna konstrueras som 

illegitima politiska praktiker då deras politiska motiv osynliggörs, samtidigt som de 

bedöms som moraliskt förkastliga, med anledning av deras våldsamma utveckling. 
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1. Inledning  
Den 15/12 2013 attackerades en antirasistisk demonstration i stockholmsförorten 

Kärrtorp, av medlemmar från den nazistiska organisationen Svenska 

Motståndsrörelsen (SMR) (Carp, Holender & Holmberg, 2013). Den 23/8 2014 hade 

Svenskarnas Parti (SvP) möte i stadsdelen Limhamn i västra Malmö, samtidigt 

anordnades en motdemonstration (Westerberg & Arvidson, 2014). Även under denna 

händelse utbröt tumult – då mellan poliser och motdemonstranter. Demonstrationen 

väckte, precis som den i Kärrtorp den 15/12 året innan, stor uppmärksamhet i 

medierna (Kniivilä, 2014). 

Sedan 2008 gör den antirasistiska organisationen Expo årsrapporter där de 

kartlägger den rasideologiska miljöns aktiviteter, vilket bland annat innefattar 

propagandaspridning, social aktivitet och manifestationer. 2013 års rapport Intolerans 

13 visade att aktiviteterna hade ökat med 28 % jämfört med året innan. 

Aktivitetsökningen är främst kopplad till SMR och SvP (Expo, 2014a).   

Sverige är ansluten till FN:s konvention om avskaffandet av alla former av 

rasdiskriminering. En vecka efter demonstrationen i Limhamn rapporterade medierna 

att FN:s kommitté mot rasdiskriminering i sin senaste rapport med oro noterar att 

rasistiska och extremistiska organisationer fortsätter att verka i Sverige. FN har flera 

gånger bett Sverige anpassa sin lagstiftning till konventionen (TT, 2014a). 

1.1 Problemformulering och studiens utgångspunkter 
Det kan argumenteras för att vi nu befinner oss i en postpolitisk tid; en samtid där den 

dominerande liberala politiska diskursen präglas av en strävan efter konsensus. 

Minskade motsättningar på den politiska höger-vänsterskalan ses som framsteg i 

demokratiprocessen (Mouffe, 2008). Journalistiken kan betraktas som en central 

institution i det postpolitiska samhället. Journalistiken ser sig själv som en oberoende 

betraktare till samhälleliga processer. Men den är högst delaktig i dessa, bland annat 

då den delvis utgörs av privata företag. Likt andra privata aktörer i en 

marknadsekonomi värnar journalistiken om sina egna ekonomiska intressen, vilket får 

betydelse för utformningen av nyheters innehåll (Ekecrantz & Olsson, 1994). Både 

medvetet och omedvetet gynnar medietexternas representation av händelser sociala 

maktförhållanden, vilket gör texterna ideologiska. Genom språket utövar 

journalistiken således makt (Fairclough, 1995b).  
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I denna postpolitiska tid, där den liberala idén om konsensus dominerar, befinner sig 

politiska åsikter och praktiker som synliggör och vill motverka konflikter i det 

liberala samhället, i en underordnad ställning. Fokus för min studie är 

demonstrationer som en konfliktfylld politisk praktik som vill synliggöra och 

motarbeta rasismen i samhället. Begreppet sociala maktförhållanden används i 

uppsatsen för att hänvisa till denna maktordning av politiska praktiker. Journalistikens 

beskrivningsmakt gör att dess representation av demonstrationer får betydelse för hur 

allmänheten uppfattar demonstrationerna. I förlängningen påverkar konstruktionen av 

händelserna handlingsutrymmet för framtida demonstrationer (Ekecrantz & Olsson, 

1994).  

Då journalistiken har makt att konstruera konfliktfyllda politiska praktiker som 

legitima eller inte, vilket får betydelse för deras handlingsutrymme i det postpolitiska 

samhället, är det relevant att studera hur dagspressen konstruerar antirasistiska 

demonstrationer. Detta ämnar denna studie göra, och är således välmotiverad.    

Studien grundar sig i ett kunskapsintresse om nyhetsmediernas konstruktion av 

politisk mobilisering i det postpolitiska samhället. Då undersökningsobjektet är de 

antirasistiska demonstrationerna i Kärrtorp och Limhamn, är närsläktade perspektiv 

mediers representation av rasism och antirasism. Detta behandlas dock inte av denna 

studie. Vid intresse av att läsa vidare om rasism och antirasism i medier hänvisas 

läsaren till exempelvis Helene Lööw (1999) och Birgitta Löwander (1997).  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att analysera hur de två antirasistiska demonstrationerna 

konstrueras i svensk dagspress1, med intentionen att vidare analysera och diskutera 

hur journalistiken konstruerar legitimitet åt politiska praktiker samt undersöka 

huruvida det går att synliggöra någon ideologi i medietexterna. Frågeställningarna är 

följande:  

• Hur representeras demonstrationerna i artiklarna? 

• Hur konstrueras identiteter i medietexterna?  

• Vilka framträdande teman går att synliggöra?  

• Hur ser hierarkiseringen av källor ut?  

 

                                                
1 Dagens Nyheter och Sydsvenskan utgör materialet.  
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Diskussionsfrågeställning: 

• Har den liberala diskursen i det samtida postpolitiska samhället betydelse för 

hur dagspressen konstruerar legitimitet åt politiska praktiker?  

1.3 Studiens upplägg 
Studiens material består av nyhetsartiklar och opinionstexter publicerade på 

respektive tidnings webbsida första veckan efter att de båda demonstrationerna ägt 

rum. För att svara på frågeställningarna kommer en kritisk diskursanalys (Critical 

Discourse Analysis/ CDA) inspirerad av Norman Faircloughs tredimensionella 

analysmodell att göras. Textanalysen görs på en tematisk översiktlig nivå av alla 

artiklar, det görs även en närmare läsning av 4 artiklar. Analys av textens diskursiva 

och sociala praktik görs på hela materialet.  

1.4 Ideologi  
Då ideologibegreppet är centralt i studien definieras det redan här i inledningskapitlet. 

Begreppet är omdiskuterat och rymmer många olika definitioner inom olika 

discipliner. Exempelvis är en vanlig uppfattning av ideologi inom statsvetenskapen 

”samlingar av idéer som rör samhället och politiken”, vilket delvis skiljer sig från hur 

ideologi används inom medie- och kommunikationsvetenskapen (Bergström & 

Boréus 2012:140). Jag är medveten om att det finns en rad olika definitioner inom det 

aktuella kunskapsområdet. Jag kommer dock inte gå in på en djupare diskussion om 

detta utan istället redogöra för hur ideologi används i denna uppsats.  

Faircloughs definition av ideologi är den jag kommer tillämpa. Han förstår 

ideologi som ”betydelse i maktens tjänst” (Fairclough, 1995b:14). Definitionen utgår 

ifrån att språkanvändning är relaterat till maktutövning. Ideologier är (ofta 

underförstådda) betydelser i språket vilka upprätthåller sociala maktförhållanden. 

Ideologier används både medvetet och omedvetet av aktörer genom språket. I 

skapandet av en text görs val som får betydelse för hur en händelse representeras eller 

hur identiteter och sociala relationer konstrueras. Om utformningen av dessa 

producerar eller reproducerar sociala maktförhållanden verkar texten ideologiskt. 

Huruvida påståendena i texten är ideologiska eller inte är således oberoende av om de 

anses vara sanna eller falska (ibid: 14f). Fairclough menar att ideologier är inbäddade 

och naturaliserade i mediernas språk, och eftersom händelser i medierna är ideologisk 

formade kan de anses bidra till reproduktionen av sociala maktförhållanden. Texter 
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präglas av ideologier, men Fairclough betonar att betydelse skapas i läsarens tolkning. 

Vidare menar han att ideologier i diskursiva praktiker är mest effektiva när de 

uppfattas som självklara och naturliga för omvärlden (Fairclough, 1992:87ff, 

1995b:44ff; Winther Jørgensen & Phillips, 2000:79f). 

 

2. Bakgrund 

2.1 Demonstrationen i Kärrtorp 
Föreningen Linje 17 mot rasism2 anordnade en manifestation mot rasism i Kärrtorp 

centrum den 15/12 2013, med anledning av att boende i området upplevt en 

upptrappning av rasistisk propaganda i form av klistermärken och klotter. Några 

hundra personer deltog i manifestationen, de flesta utan någon organisatorisk 

tillhörighet, dock var Revolutionära Fronten (RF)3 och Antifascistisk Aktion (AFA)4 

där. Sex poliser fanns på plats när ett trettio- fyrtiotal medlemmar från SMR5 

attackerade folksamlingen. Nazisterna kastade knallskott och var beväpnade med 

påkar och glasflaskor. Därefter blev det våldsamt, de flesta som skadades fick lindriga 

skador, men en nazist blev knivhuggen i ryggen av en av ledarna och grundarna till 

RF (TT, 2013; Holender, 2013; Sundberg, 2013). Polisutredningarna efter 

händelserna pågår fortfarande i skrivande stund, men ett antal domar är fastställda: 

totalt 7 personer från SMR har dömts till ungdomsvård alternativt fängelse i 6-8 

månader (TT, 2014b). RF-ledaren dömdes till 5,5 års fängelse (Dagens Nyheter, 

2014a). 

 

 

                                                
2 Linje 17 mot rasism grundades av privatpersoner i Kärrtorp med anledning av nazisternas ökade 
närvaro i förorten. Organisationen startade i slutet av 2013, manifestationen den 15 december var 
således deras första aktivitet (Nätverket Linje 17, 2014). 
3 Revolutionära Fronten är en utomparlamentarisk organisation på vänsterkanten. Deras målsättning är 
att genom revolution uppnå ett klasslöst, internationellt och jämlikt samhälle, fritt från kapitalism, 
sexism, homofobi och rasism/fascism (Revolutionära Fronten, 2014). 
4 Antifascistisk Aktion är ett nätverk av självständiga antifascistiska lokalgrupper över hela landet. 
AFA har liknande målsättning som RF och använder också våld som metod (Antifascistisk Aktion, 
2014). 
5 Svenska Motståndsrörelsen klassas som Sveriges våldsammaste nazistorganisation (Expo, 2014b). 
Den antisemitiska, utomparlamentariska rörelsens idé om vem som ska få svenskt medborgarskap 
bygger på rasbiologi. Målet är ett nationalsocialistiskt styre, vilket uppnås genom revolution 
(Motståndsmedia, 2013). 
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2.2 Demonstrationen i Limhamn 
Den 23/8 2014 höll Svenskarnas Parti6 ett torgmöte på Limhamns torg i stadsdelen 

Limhamn i Malmö. Med anledning av detta anordnade Skåne mot rasism 7  ett 

demonstrationståg som gick från Pildammsparken mot torget, planen var att införa en 

blockad på torget, med målet att SvP inte skulle kunna hålla sitt möte (Westerberg & 

Arvidson, 2014). Polisen hade spärrat av torget och fanns där med helikopter, hästar, 

hundar och transporter. Demonstranterna var omkring 1 500 och de rasslade med 

nycklar, visslade och buade för att störa nazisternas möte. Det var en handfull nazister 

på plats och i princip omöjligt att höra vad som sades på torgmötet. Några 

demonstranter skakade kravallstaketet och plastflaskor, bengaler och burkar kastades 

in på torget. När polisen ansåg att våldsamt upplopp rådde sattes rytteriet in för att 

skingra folkmassan och få demonstranter att backa från kravallstaketet. En person 

blev påkörd av en polisbil som körde in i folkmassan och flera blev påridna av 

hästarna. Demonstranter uppgav även att de fått batongslag i huvudet samt sett 

personer bli piskade i ansiktet av ridande poliser. Totalt skadades ett tiotal personer 

(Palmkvist & Lovén, 2014; Svensson, 2014). Efter demonstrationen gav polisen 

uppgifter om att demonstranterna kastat gatsten mot polisen samt angripit 

ambulanspersonal. Detta visade sig senare vara felaktiga uppgifter (TT, 2014c). I 

skrivande stund har en person åtalats för våldsamt motstånd (Barkman, 2014). Polisen 

med flera privatpersoner polisanmälde även polisen efter deras insats, utredningen 

pågår än (TT, 2014d).  

2.3 Tidigare forskning  
En av de första, banbrytande och numera klassiska studierna av mediernas 

representation av demonstrationer är Demonstrations and Communication: a case 

study (1970) av James Halloran, Philip Elliott och Graham Murdock. De studerade 

mediebevakningen av ett demonstrationståg i London 1968 mot USA:s krig i 

Vietnam. Även medieproducenter och mediepublik intervjuades. Studien visar att 

                                                
6 Svenskarnas Parti är ett politiskt parti som grundar sig på nationalsocialism och menar att endast de 
så kallade etniska svenskarna i framtiden ska kunna vara svenska medborgare. SvP anser att våld är en 
nödvändig metod för att nå sitt politiska mål (Expo, 2014c; Svenskarnas Parti, 2014).  
7 Skåne mot rasism består av ett antal olika organisationer inom den utomparlamentariska vänstern. De 
anordnar motdemonstrationer med syfte att begränsa rasistiska organisationers utrymme i det offentliga 
rummet. De uppger att alla de demonstrationer de arrangerat hittills har haft en icke-våld policy, men 
principiellt tar de inte avstånd från våld som antifascistisk metod (Skåne mot rasism, 2014).  
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medierna redan innan demonstrationen ägde rum fokuserade på det våld de förväntade 

sig, vilket satte ramarna för protesten. Detta gjorde att de politiska motiven till 

demonstrationen osynliggjordes. Demonstrationståget gick mestadels fredligt till, men 

mediernas fokus på våldet bidrog till att demonstrationens politiska budskap 

urholkades. Denna version av demonstrationen stämde överens med den allmänna 

definitionen av den politiska situationen, vilken utvecklats av den politiska eliten. 

Genom detta menar författarna att mediernas representation av protesten legitimerade 

de rådande sociala maktförhållandena (Halloran, Elliott & Murdock, 1970). 

Den andra klassiska studien på området är The whole world is watching (1980) av 

Todd Gitlin. Han studerade hur mediernas så kallade news framing (gestaltning) av 

den amerikanska antikrigsrörelsen såg ut 1965, samt hur rörelsen de kommande fem 

åren påverkades av behandlingen. Gitlin menar att gestaltning innebär principer för 

urval, perspektiv och presentation, sammansatt med outtalade antaganden om vad 

som existerar, händer och är viktigt (Gitlin, 1980:6). Gitlins studie visar att mediernas 

gestaltning av rörelsen innehöll element av trivialisering (av bland annat ålder och 

klädsel), polarisering (genom att ställa antikrigsrörelsen mot nynazister och framställa 

de som likvärdiga extremister), marginalisering, de visade på intern oenighet inom 

organisationen samt nedvärderade antalet demonstranter. Vidare betonades våldet i 

demonstrationerna och medierna förlitade sig på de uttalanden statliga tjänstemän 

gjorde om händelsen (ibid:27f). Författaren menar även att medierna bidrog till den 

våldsamma utvecklingen inom rörelsen då de fokuserade på händelserna som enskilda 

event, och inte på dess politiska motiv; antikrigsrörelsen visste att medierna inte 

skulle bevaka en demonstration om de inte förväntade sig våld (ibid:180ff).  

I sin avhandling från 2011 analyserar Mattias Ekman representationen av den 

globala rättviserörelsen i svenska dagstidningar. Analysen behandlar bland annat 

rapporteringen om rörelsens sociala mobiliseringar mot transnationella toppmöten 

mellan åren 1997 och 2007. Syftet var att undersöka relationen mellan journalistik 

och hegemoniska formationer i det kapitalistiska systemet (Ekman, 2011:18f). 

Forskningen visar att representationen av demonstrationerna präglades av våld. 

Protesterna definierades till största del utifrån den politiskt hegemoniska ställningen 

och framställdes som icke-politiska, isolerade och tillfälliga händelser. 

Representationen av rättviserörelsen reproducerade på så vis en hegemonisk ordning 

men i vissa fall belyste den även en hegemonisk kamp (ibid:269ff).  
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I sin forskning från 2002 presenterar Geoffrey Craig sin analys av mediebevakningen 

av protesterna mot World Economic Forum (WEF) som hölls i Melbourne år 2000. 

Craig menar att medierna fokuserade på sammandrabbningarna mellan 

demonstranterna och polisen samt betonade en polarisering mellan demonstranterna 

och WEF-deltagarna. Trots att demonstrationerna framställdes på ett negativt vis 

argumenterar Craig för att representationen även var positiv för demonstranterna: 

uppmärksamheten och polariseringen mellan demonstranterna och WEF-deltagarna 

visade olika perspektiv på globaliseringsfrågan (Craig, 2002:44, 50). 

 

3. Teoretiskt ramverk  

3.1 Politiska motståndare i den liberala demokratin 
I Om det politiska (2008) riktar Chantal Mouffe hård kritik mot det postpolitiska 

samhället som utgör samtiden. Hon är kritisk mot denna tid som karaktäriseras av 

rationalismen och den deliberativa demokratiteorin som den liberala politikens 

diskurs präglas av. I liberalismens konsensusinriktade tänkande påstås politikens 

konfliktdimension vara på väg att tyna bort, något Mouffe menar är en myt. I själva 

verket föreligger det sig så att politiska motståndare definieras utifrån moraliska 

termer om rätt och fel, hellre än efter sina politiska hemvister. Motståndarna får en 

antagonistisk relation, d.v.s. att de ser varandra som fiender som måste bekämpas, 

istället för en agonistisk relation, vilket innebär att de visserligen ser varandra som 

fiender men erkänner varandra som legitima politiska motståndare. I en agonistisk 

relation definieras politiska grupper utifrån sin politiska position hellre än utifrån om 

de är ”rätt eller fel” (Mouffe, 2008:12f). När politiska grupper definieras utifrån 

moraliska termer sätter därmed diskursen gränser för vad som anses vara legitim 

politisk utövning. 

Den konsensusinriktade, deliberativa politiken som strävar efter minskade 

motsättningar i politikens höger-vänsterskala har haft en för förespråkarna förväntad 

motsatt effekt. Istället för att ha skapat ett enat samhälle har politiken verkat 

främjande för högerpopulistiska rörelser. Ett demokratiskt samhälle menar Mouffe är 

ett samhälle där konflikter mellan grupper som ser varandra som legitima politiska 

motståndare synliggörs. Det finns nämligen en mångfald intressen och krav som 

måste betraktas som legitima. Att förneka eller försöka minimera skiljelinjen mellan 
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höger- och vänstergruppers politiska intressen är att tysta människor och förneka 

sociala klyftor (ibid:117). Med detta menas inte att alla politiska åskådningar förtjänar 

att bemötas i debatt som legitima motståndare, Mouffe menar att den politiska 

debatten ska präglas av ett samförstånd kring människors lika värde och frihet. 

Grupper som inte delar denna uppfattning kan uteslutas, men viktigt är att 

uteslutningen sker på dessa politiska grunder och inte moraliska (ibid:118).   

Därmed menar Mouffe att om en politisk rörelse definieras som moraliskt 

förkastlig i den liberala diskursen, istället för att definieras utifrån sin politiska 

ståndpunkt, så osynliggörs politiska konflikter – och i ett längre perspektiv drivs inte 

demokratiprocessen framåt. Att sträva efter konsensus såsom den deliberativa liberala 

demokratiteorin gör, är inte att främja demokrati, det är att motverka en demokratisk 

utveckling. Istället förespråkar Mouffe ett samhälle som bygger på ”konfliktpräglad 

konsensus” mellan flertalet politiska motståndare som ser varandra som ”legitima 

motståndare”. Först då kan den politiska debatten bli konstruktiv (ibid:55).  

3.2 Journalistiken som institution och dess beskrivningsmakt 
Journalistiken kan ses som en institution i det postpolitiska samhället, en arena där 

den liberala politiken kommer till uttryck. I Det redigerade samhället (1994) menar 

Jan Ekecrantz & Tom Olsson att journalistiken är en institution, vilket innebär att den 

är en organiserad verksamhet som berör många människor, den är styrd av synliga 

och osynliga normer och den har speciella förväntningar på sig. Institutionen 

ifrågasätter inte sig själv; den försöker skapa ett disciplinerat tänkande både externt 

hos publiken och internt inom institutionen. Externt innebär det att institutionen är 

underordnad marknadens disciplinering vad gäller att få journalistiken till en naturlig 

del av publikens vardagsliv. Internt innebär det likformighet och förutsägbarhet i 

rapporteringen. Ekecrantz & Olsson menar att det är lämpligt att betrakta 

journalistiken som en institution bland annat för att journalistiken hävdar att den på ett 

neutralt och sanningsenligt vis ger heltäckande beskrivningar av samhället, dessutom 

ser den sig själv som en utomstående betraktare till samhälleliga processer. Likt andra 

institutioner bygger journalistiken sin legitimitet på att naturalisera ett speciellt sätt av 

tänkande; journalistikens förnuft framställs som det naturligt självklara. Makten att 

producera information innebär också möjligheten att producera föreställningar om vad 

verksamhetens uppgift och funktion är (Ekecrantz & Olsson, 1994:11ff).  
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Den journalistiska institutionen har lyckats accepteras av samhället som en 

demokratisk funktion som företräder ett allmänintresse. Institutionen döljer samtidigt 

sin maktutövning och sitt eget särintresse (ibid:83). Ekecrantz & Olsson ställer sig 

kritiska till bristen på problematisering av mediernas roll som samhällsinformatör och 

som privata företag. Huruvida journalistiken värnar om sina egna ekonomiska 

intressen och privilegier samt vad detta får för betydelse för utbudet ifrågasätts inte 

(ibid:24). Journalistiken har inte den oberoende och utomstående ställningen i 

samhället de försöker framställa att de har. Upprepade gånger försöker den lansera 

begreppet ”den tredje statsmakten” för att befästa sin centrala roll i samhället. Genom 

bland annat tryckfriheten och offentlighetslagstiftningen är journalistiken statligt 

reglerad och finansierad och bör betraktas som en samhällsinstitution (ibid:25).  

Ekecrantz & Olsson menar även att journalistiken har, tack vare sin centrala 

position i samhället, en beskrivningsmakt, vilket innebär att dess avbildningar av 

verkligheten, som konstruerar verkligheten på olika vis, ses som neutrala och 

självklara (ibid:25). Journalistikens sätt att definiera verkligheten bidrar till att skapa 

de händelser som karaktäriserar vår samtid. Genom detta 

problemformuleringsprivilegium sker en maktutövning som är beroende av våra 

förväntningar på att journalistiken producerar en sanning (ibid:27). Därmed har 

journalistiken makt att påverka det postpolitiska samhällsklimatet. 

Verklighetsbeskrivningarna saknar förvisso objektivitet, men författarna menar att 

nyheterna ändå säger något om världen. Nyhetsmedierna representerar världen 

samtidigt som de bidrar till konstruktionen av världen (ibid:31f).  

Likt Ekecrantz & Olsson ställer sig Gitlin kritisk till journalistikens 

beskrivningsmakt och utövande av social kontroll. Han menar att det är osannolikt att 

nyheter som utmanar ett ämne som har stor betydelse för den politiska elitens 

intressen, får stort utrymme i nyhetsrapporteringen (Gitlin, 1980:5). De journalistiska 

rutinerna och den nyhetsvärdering som lärs ut på utbildningar och praktiseras på 

redaktionerna, är standardiserad på ett sätt som stämmer överens med den 

ekonomiska och politiska elitens definitioner av samhället (ibid:12).  

3.3 Nätjournalistik  
Då journalistiken som institution delvis har en roll som privata företag, kan nyheter 

förstås som varor på marknaden i det kapitalistiska samhället. Marknaden styr därmed 

den kommersialiserade journalistikens utformning. Journalistiken på Internet rör sig 
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på en marknad olik den som analoga medier befinner sig på, vilket gör att 

nätjournalistiken har speciella egenskaper. Mikael Karlsson har forskat om 

nätjournalistik på svenska tidningars webbsidor. Han menar att digitala mediers 

nyheter har tre utmärkande karaktärsdrag som skiljer dem från nyheter i analoga 

medier. Dessa är interaktivitet, konvergens samt möjligheten till kontinuerlig 

uppdatering (Karlsson, 2006:35ff). Då mitt material utgörs av nätjournalistik är det 

utifrån dessa förhållanden som materialet förstås.  

Med interaktivitet menas att avsändaren och mottagaren har utökade möjligheter 

att kommunicera med varandra, genom t.ex. artiklarnas kommentarsfält. Karlsson 

visar dock att trots att digitala medier erbjuder möjligheten till ökad interaktivitet så 

utnyttjas det inte i praktiken. Istället dominerar envägskommunikation. Att digitala 

medier karaktäriseras av konvergens innebär att nyheter utgörs av en 

sammansmältning av olika medieformer såsom bild, text och film. Detta är dock inte 

heller ett så pass framträdande tema i nätjournalistiken motsvarande de möjligheter 

som finns. Även om konvergensen är mer närvarande på nyheternas webbsidor än i 

papperstidningen så dominerar textbaserade artiklar även utbudet på Internet 

(ibid:124ff).  

Nyheter i papperstidningen behöver förhålla sig till en deadline då tidningen går i 

tryck vid en viss tidpunkt, dessutom finns det begränsat utrymme. Nyheter på Internet 

har inte samma tidsram eller platsbrist att anpassa sig till, därför kan nätnyheter 

publiceras och uppdateras kontinuerligt. Detta leder till att nyhetsprocessen snabbas 

upp. Exempelvis kan nyheter om en händelse uppdateras samtidigt som händelsen 

sker, i efterhand kan sedan ytterligare information och fler källor tillkomma 

(ibid:168ff).  

 

4. Metod 

4.1 Kritisk diskursanalys  
Inom CDA är ideologikritik centralt. Genom att analysera produktionen av ideologi, 

kan diskursernas roll i reproduktionen av samhällets maktordningar synliggöras. Då 

syftet med CDA delvis är att kritiskt analysera hur ”texter frambringas och formas 

ideologiskt av maktrelationer och kampen om makt”, är metoden adekvat för att 

studera huruvida medietexterna om demonstrationerna är ideologiska (Winther 
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Jørgensen & Phillips, 2000:69). CDA söker inte avslöja ”falska” 

verklighetsbeskrivningar för att återge ”sanna”, utan vill visa att vissa perspektiv på 

verkligheten dominerar över andra (Berglez, 2010:271). Utifrån mitt syfte innebär 

detta att jag studerar vilka diskurser som går att synliggöra i artiklarna och har 

betydelse för hur journalistiken konstruerar legitimitet åt politiska praktiker. Norman 

Faircloughs tredimensionella analysmodell är starkt förknippad med, och kan ses som 

en företrädare för CDA, hans teori och metod möjliggör analys av text såväl som 

analys av relationen mellan texten och dess sociala kontext. Då denna studie ämnar 

undersöka rapporteringen om demonstrationerna utifrån en förståelse av 

journalistiken som en institution i det postpolitiska samhället, är metoden adekvat.  

4.2 Diskursteori  
Michel Foucault kan betecknas som diskursanalysens förgrundsgestalt. Förenklat kan 

Foucaults definition av diskursbegreppet beskrivas som en kedja av yttranden som 

skapar ett språk för att tala om ett ämne vid en specifik tidpunkt. Han ser diskurs som 

regelstyrda praktiker, som styr vårt sätt att tänka och som konstruerar vad som anses 

vara sanning och kunskap i olika samhällen och tidsepoker. Foucault menar således 

att kunskap om verkligheten är socialt konstruerad genom diskurser (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000:19f).  

Fairclough utvecklar Foucaults diskursteori och har en annorlunda förståelse för 

begreppet, det är Faircloughs definition av begreppet denna studie bottnar i. Han ser 

diskurs som ”ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt 

perspektiv” (Fairclough, 1995a:135). I denna uppsats är aktuella diskurser t.ex. en 

polisiär och en liberal diskurs. Jag kommer också använda mig av Foucaults begrepp 

motdiskurs, med vilket han menar en diskurs som utmanar ett områdes traditionella 

diskurser (Foucault, 2002:111). Fairclough ser diskurs, talat och skrivet språk, även 

som en typ av social praktik. Utifrån detta menar han, till skillnad från Foucault, att 

det finns ett dialektiskt förhållande mellan diskurserna och verkligheten, vilket 

innebär att diskurser påverkas av och påverkar sociala maktförhållanden, 

kunskapssystem, sociala identiteter och sociala relationer. Vidare menar Fairclough 

att samhället består av både diskursiva och icke-diskursiva delar (Fairclough 

1992:63f, 1995b:50).  

Utöver diskurs används även begreppet diskursordning i studien. Inom en social 

institution används bestämda diskurser och genrer, detta nätverk av diskurser och 
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genrer inom institutionen benämns som diskursordning. T.ex. har medierna en 

speciell diskursordning. En genre är ett språkbruk som förknippas med en speciell 

social institution, inom mediernas diskursordning är detta t.ex. nyhetsgenren och 

debattgenren (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:73). Utifrån ovan presenterade 

teorier om journalistiken som institution och samtiden som postpolitisk, förstås 

mediernas traditionella diskurser som perspektiv på verkligheten vilka återger den 

politiska och ekonomiska elitens definitioner av samhället. Detta är t.ex. en liberal, en 

akademisk och en polisiär diskurs. Genom att analysera interdiskursivitet (närvaron 

av olika diskurser) och intertextualitet (hur texter bygger på varandra) går det att 

synliggöra diskursiva förändringar inom mediernas diskursordning. Om texterna 

bygger på traditionella diskurser och har en hög grad av intertextualitet, tyder det på 

en reproduktion av den existerande diskursordningen och därmed de rådande sociala 

maktförhållandena (ibid:77). I denna uppsats studeras diskursiva förändringar inom 

mediernas diskursordning genom analys av interdiskursivitet och intertextualitet, 

begreppen utgör således analysverktyg och definieras därför vidare i avsnitt 4.4.1.  

4.3 Faircloughs analysmodell  
Fairclough presenterar en modell för kritisk diskursanalys utifrån tre analysnivåer; 

analys av text, diskurspraktik och social praktik. Modellens uppbyggnad är ett resultat 

av att han menar att varje kommunikativ händelse (fall av språkbruk) har just dessa 

tre dimensioner.  

 

 
Faircloughs tredimensionella diskursmodell (1992:73) 

 

Fairclough fokuserar på relationen mellan analysnivåerna: relationen mellan diskurser 

och den sociala kontext de befinner sig i. Analysnivåerna är integrerade med varandra 

men kan skiljas åt analytiskt. Textanalysen görs med hjälp av lingvistiska 
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analysverktyg och syftar till att synliggöra diskursiva processer i texterna. Analysen 

av diskursiv praktik fokuserar på textens produktions-, konsumtions- och 

distributionsförhållanden. Denna del av analysen är inriktad på hur textens avsändare 

bygger på existerande diskurser och genrer för att producera texten, samt hur läsaren 

använder diskurser och genrer i sin tolkning av texten. Fairclough utgår dock ofta från 

de konkreta texterna och genom textanalys identifierar han de diskurser som texten 

bygger på (interdiskursivitet) och hur texterna intertextuellt bygger på andra texter. 

Nästa analysnivå berör den diskursiva praktikens relation till den sociala praktiken, 

här sätts texten i en större social kontext och frågor som handlar om reproduktion 

eller utmaning av den existerande diskursordningen samt vad detta har för betydelse 

för den rådande samhällsordningen besvaras (Fairclough, 1992:71ff; Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000:72ff).  

4.4 Analysprocess 

4.4.1 Analysverktyg 
Textanalysen utgår ifrån ett antal analysverktyg hämtade ifrån Fairclough. Både den 

tematiskt översiktliga och den närmare textanalysen analyseras med hjälp av 

analysverktygen framträdande teman, hierarkisering av källor och representation av 

händelsen och textens identitetskonstruktioner. I närläsningen av artiklarna studeras 

även modalitet. Genom den tematiska analysen är det möjligt att identifiera olika 

diskurser i materialet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:75). Resultatet av den 

tematiska analysen motiverar sedan valet av artiklar till närläsningen. Textanalysens 

identifiering av diskurser leder sedan vidare in på analys av diskursiv praktik. För 

analysen av diskursiv praktik används analysverktygen interdiskursivitet och 

intertextualitet. Diskursiv praktik analyseras även utifrån en förståelse av 

journalistiken som institution samt nätjournalistikens karaktärsdrag, dessa teoretiska 

utgångspunkter har presenterats i teoriavsnittet ovan under rubrikerna 3.2 och 3.3. 

Innan det redogörs för hur analysprocessen har gått till ska analysverktygen 

presenteras närmare.  

Genom att analysera texternas framträdande teman går det att urskilja mönster i 

texternas val av teman. Ett tema är ofta information som ses som självklar, det en text 

kan anses ”handla om”. Läsarna antas ha kunskap om temana (Fairclough, 1992:183). 
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Fairclough menar att det finns en hierarkisering av källor i medietexter. Officiella 

källor såsom polis, myndigheter och akademiska experter har hög status och ”vanliga 

människor” samt grupper som inte anses legitima, t.ex. sådana som definieras som 

”extrema” politiska organisationer, exkluderas som källor. Vanliga människor uttalar 

sig sällan om sina åsikter eller används som trovärdiga källor, istället används de 

främst för att återge sina känslomässiga reaktioner på det omtalade. Att medierna 

förlitar sig på de officiella källorna för ”objektiv” information leder till att 

etablissemangets verklighetsuppfattning blir den dominerande. Snävheten och 

ensidigheten i valet av källor kan delvis förklaras av mediernas ekonomiska intressen 

av att upprätthålla status quo (Fairclough, 1995b:38f, 49). 

Det tredje analysverktyget rör textens representation av händelserna och dess 

identitetskonstruktioner. Här kommer jag dels studera hur demonstrationerna beskrivs 

och refereras till, vilken bild av händelserna som ges. Genom att studera hur olika 

identiteter beskrivs och vad de ges för utrymme i språket går det även att studera hur 

diskursen konstruerar identiteter. Konstruktionen av identiteter hänger ihop med 

hierarkiseringen av källor. Representationen av demonstrationerna och konstruktionen 

av textens identiteter är beroende av avsändarens intressen och sociala position i 

samhället. Genom dessa konstitueras versioner av verkligheten (Fairclough, 

1995b:103f). 

Modalitet är sammanbundet med textens representation av händelsen, och kan 

beskrivas som textens grad av instämmande, hur mycket texten ”håller med” det den 

uttalar sig om. Direkta påståenden utan tveksamheter har hög modalitet, sådana 

uttalanden stärker bilden av att nyheten är ”objektiv” och får således hög status. 

Exempelvis har ett uttalade som ”nazisterna attackerade” hög modalitet jämfört med 

”det verkar som att nazisterna kanske attackerade”. Nyheters användning av modalitet 

både visar på och förstärker deras makt och trovärdighet. Konsekvensen blir att 

diskursens konstruktion av sociala relationer byggs upp med hjälp av modalitet. Syftet 

med att analysera modalitet är att synliggöra vem mediet ”håller med” samt vem de 

vill förbinda sig med för att bygga på sin auktoritet. Mediets position till textens ämne 

kan visas (Fairclough, 1992:158ff; Winther Jørgensen & Phillips, 2000:87f).  

Att studera interdiskursivitet och intertextualitet ser Fairclough som en brygga 

mellan text och diskursiv praktik. En intertextuell analys innebär att studera hur texter 

bygger på varandra, antingen på ett uppenbart vis genom hänvisningar och citat 

(manifest intertextualitet) eller på ett mer diskret vis då texten underförstått bygger på 
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tidigare texter. Analys av interdiskursivitet går ut på att synliggöra vilka diskurser 

texten bygger på. Texter där intertextualitet är mycket närvarande, som bygger på 

traditionella diskurser, har en låg grad av interdiskursivitet och vittnar om en 

reproduktion av mediernas existerande diskursordning och således de rådande sociala 

maktförhållandena. Hög interdiskursivitet (då texten bygger på en blandning av 

diskurser) tyder istället på diskursiva förändringar inom diskursordningen 

(Fairclough, 1995b:75ff; Winther Jørgensen & Phillips, 2000:86f).  

4.4.2 Tillvägagångssätt 
Analysprocessen inleddes med upprepade genomläsningar av materialet, parallellt 

med detta skapade jag mig en förståelse för de olika analysverktyg Fairclough menar 

lämpar sig för textanalys av medietexter. De slutgiltiga verktygen är valda med 

hänsyn till att de fångar upp det innehåll i materialet som är relevant för studiens syfte 

och frågeställningar. Genom att analysera artiklarna utifrån dessa begrepp går det att 

synliggöra textens diskursiva och ideologiska hemvister, därmed är analysverktygen 

väl lämpade för att besvara studiens frågeställningar (Fairclough, 1992:89). 

Verktygen har sedan använts som utgångspunkter för analysen, de har fungerat som 

redskap för att bearbeta materialet och strukturera analysen. 

Textanalysen har gjorts på en övergripande tematisk nivå av hela materialet, vilket 

består av 53 artiklar. Syftet är att teckna en heltäckande bild av materialet och 

identifiera de diskurser som förekommer. Materialets framträdande teman har kunnat 

urskiljas i en process av flertalet genomläsningar då jag identifierat ämnen som går 

som röda trådar genom materialet. Då identifieringen av temana är beroende av den 

läsning som jag har gjort är det möjligt att en person med andra referensramar och en 

annorlunda förförståelse skulle ha gjort en annan tematisering. Den tematisering som 

är gjord motiveras dock väl i analysen. För att få en översikt över hur textens 

framträdande teman är fördelade över materialet har en kvantifiering av temana 

gjorts, vilken presenteras i analysen.   

Textanalysen görs även på en närmare nivå med syfte att erbjuda en ytterligare 

dimension av textanalysen och på så sätt stärka den tematiska analysen. En artikel 

från varje tidning och händelse har valts ut för närläsningen. Totalt är detta 4 stycken 

artiklar; artikel nr 6, 17, 19 och 26. Artiklarna valdes utifrån huruvida de representerar 

materialets innehåll eller inte. Då detta avgörs av den tematiska analysen presenteras 

och motiveras varje artikel i samband med närläsningen.  
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Diskursiv praktik har analyserats genom identifiering av vilka diskurser och texter 

artiklarna bygger på samt utifrån journalistikens förhållanden, hur detta har gjorts 

framgår i avsnitt 4.4.1 ovan. Analys av textens relation till sin sociala kontext utgår 

ifrån Mouffes teori om samtiden som postpolitisk, vilken presenteras i teoriavsnittet 

under rubriken 3.1.  

4.5 Empiriskt material och avgränsningar  
Studiens material består av artiklar publicerade på Dagens Nyheters 8  och 

Sydsvenskans9 webbsidor. Dagstidningarna väljs med anledning av att de har störst 

upplaga och räckvidd i det område där demonstrationerna ägde rum (Stockholm 

respektive Malmö) (TS Mediefakta, 2014a; 2014b). Materialet omfattar nyhetsartiklar 

samt opinionsbildande texter såsom ledare, krönikor, debattartiklar och analyser. 

Nyhetsartiklar är intressanta att analysera ur ett ideologikritiskt perspektiv då genren 

påstår sig ge en neutral beskrivning av olika skeenden (Berglez, 2010:269). I 

ledarartiklarna kommer tidningsredaktionens ideologiska karaktär tydligare till 

uttryck. Även övriga opinionstexter innefattas i materialet för att analysen ska erbjuda 

en helhetsbild av tidningarnas artiklar om demonstrationerna. Medietexter publicerade 

på nätet har valts då det där erbjuds snabbare publicering och uppdatering om 

händelserna (Karlsson, 2006:168).  

Då jag är intresserad av att studera rapporteringen av de specifika händelserna 

ingår enbart artiklar vars huvudämne är demonstrationernas händelseförlopp i 

materialet, därmed har artiklar som berör relaterade ämnen såsom det rättsliga 

efterspelet valts bort. Tidningarnas nyhetsrapportering om demonstrationerna bestod, 

utöver artiklar, även av bildserier och tv-klipp. Då denna studie intresserar sig för det 

skrivna språket består dock materialet enbart av textbaserade nyheter. Analys av 

visuella nyheter hade kunnat ge en djupare förståelse för hur tidningarna konstruerar 

demonstrationerna, men genom den avgränsning som har gjorts har ett stort antal 

artiklar kunnat ingå i studien, vilket således leder till en väl underbyggd analys. Att 

nättidningarna domineras av textbaserade nyheter motiverar avgränsningen ytterligare 

(ibid:124).  

                                                
8 Dagens Nyheter ägs av Bonnierkoncernen och betecknas som oberoende liberal. www.dn.se har ca 
1,5 miljoner unika webbläsare i veckan (Dagens Nyheter, 2014b).  
9 Sydsvenskan ingår i Bonnierkoncernen och har en politisk beteckning som oberoende liberal. 
www.sydsvenskan.se har drygt 500 000 unika besökare i veckan (Sydsvenskan, 2013; Malmström, 
2013).  
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Eftersom jag är intresserad av att studera texter om de båda demonstrationerna, görs 

ett händelsestyrt urval som begränsas till artiklar som är publicerade första veckan 

efter demonstrationerna ägde rum. Materialet består således av artiklar om 

demonstrationen i Kärrtorp publicerade 15-21/12 2013, samt artiklar om 

demonstrationen i Limhamn publicerade 23-29/8 2014 – totalt 53 artiklar. 

Tidsavgränsningen gjordes efter att jag läst större delen av alla de artiklar som 

publicerat på de båda webbsidorna om demonstrationerna. Materialgenomläsningen 

visade att rapporteringen de första en-två veckorna främst handlade om de båda 

händelserna, därefter kom artiklarna att domineras av sådant som är relaterat till 

demonstrationerna, men som inte kan påstås vara nyheter eller opinionsartiklar om 

demonstrationerna i sig. Utifrån detta, samt med hänsyn till studiens omfattning, är 

avgränsningen adekvat. 

Efter att ha varit i kontakt med ansvariga för både dn.se och sydsvenskan.se har det 

framgått att alla artiklar som publicerats om demonstrationerna på webbsidorna inte 

finns tillgängliga på en samlad plats. Det är därmed svårt att säkerställa att jag tagit 

del av alla artiklar relevanta för studien. Efter att ha gjort upprepade sökningar på 

nyckelord såsom ”Limhamns torg”, ”Kärrtorp” och ”Svenskarnas Parti” på 

webbsidorna känner jag mig dock säker på att jag funnit de artiklar om 

demonstrationerna som fanns tillgängliga när empirin samlades in, vilket var 6-18/11 

2014. 

För att få tillgång till artiklarna krävs prenumeration på båda tidningarna, vilka jag 

följaktligen tecknade. För den som är intresserad av att få en inblick i hur materialet 

valdes ut kan detta vara värdefull information. Artiklarna är numrerade (1-53) för att 

öka analysens läsbarhet, i uppsatsen görs hänvisningar till artiklarna genom denna 

numrering. Uppsatsens bilaga utgörs av en empiriförteckning, där finns referenser till 

empirin samt artiklarnas numrering presenterade. Om materialet önskas ta del av i sin 

helhet finns det tillgängligt via mig.  

4.6 Metodkritik  
Studiens metod innehåller en del problem. Faircloughs dialektiska förhållande mellan 

verkligheten och diskurs rymmer svårigheter i att bevisa vad som faktiskt påverkar 

vad och i vilken utsträckning (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:93). Detta utgör ett 

problem i analysen av relationen mellan social praktik och texten: bedömningar om 

huruvida sociala faktorer påverkar materialet, och tvärtom, är problematiska. Vidare 
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är CDA en tolkande metod och förbinds därmed med vissa problem med subjektivitet. 

Jag själv ingår i, och påverkas av, det sociokulturella sammanhang som artiklarna 

produceras i och som samtidigt analyseras. Det finns därmed en risk att de tolkningar 

som görs och de slutsatser som dras i analysen påverkas av mina egna värderingar och 

perspektiv. Denna risk minskar dock genom att materialet analyseras utifrån ett antal 

väl motiverade analysverktyg. Det går att peka på vissa validitetsproblem vad gäller 

huruvida analys utifrån de valda analysverktygen verkligen säger något om textens 

diskursiva och ideologiska hemvister. Men då studiens material består av ett stort 

antal artiklar i olika genrer, samtidigt som analysen görs utifrån motiverade 

analysverktyg, utformade av Fairclough med syfte att synliggöra diskurser och 

ideologi i texter, präglas analysen av transparens.  

Studiens styrka är att ämnet är aktuellt samtidigt som rapporteringen om 

demonstrationerna är relativt outforskad. Att textanalysen görs både på en översiktlig 

och närmare nivå, samt sätts i sitt större sociala sammanhang, stärker analysen.  

 

5. Analys  
Textanalysen av artiklarna om de båda demonstrationerna behandlas separat och i 

kronologisk ordning. Varje händelse är uppdelad efter den tematiska analysen och den 

närmare läsningen, samt efter analys av diskursiv praktik. De tematiska analyserna 

avslutas med en sammanfattande reflektion där även materialets diskurser definieras, 

utifrån detta motiveras valet av artiklar till den närmare läsningen som följer. Även de 

närmare analyserna avslutas med en sammanfattande reflektion. Efter att analyserna 

av de båda demonstrationernas artiklar och diskursiva praktik har presenterats, 

sammanfattas och analyseras resultatet utifrån social praktik, i en avslutande slutsats. 

I slutsatsen diskuteras även resultatet utifrån tidigare forskning på området, och 

uppsatsens diskussionsfrågeställning behandlas.  

5.1 Demonstrationen i Kärrtorp  

5.1.1 Tematisk analys 
I de 17 artiklarna (1-17) från demonstrationen i Kärrtorp framträder fler än ett 

framträdande tema, vilket gör att antalet artiklar inte korresponderar med antalet 

framträdande teman. 11 artiklar har temat våld, 6 artiklar har temat polisinsatsen och 
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9 artiklar har temat hotet mot demokratin. Hur dessa teman ter sig och vad de ges för 

betydelse diskuteras i analysen, som är uppdelad efter temana.  

Våld 
De första artiklarna från händelsen beskriver demonstrationen utifrån att den 

attackerades av nazister (1, 12, 13). Det rapporteras alltså inte om demonstrationen 

förrän våld har begåtts, då skildras händelsen just med ingången att en antirasistisk 

demonstration har attackerats av nazister. Våldet framträder i beskrivningar som 

”attack mot antirasistisk demonstration” och ”nazistattack” (3, 4, 6, 9, 11, 14, 15). I 

mediernas fokus på våld hamnar andra tänkbara sätt att representera händelsen i 

skymundan. Ett exempel är att de politiska motiven till demonstrationen inte lyfts 

fram. Det finns dock undantag då demonstrationens politiska bakgrund synliggörs, ett 

exempel är när fyra 15-åringar från Kärrtorp intervjuas, där intervjun till stora delar 

handlar om nazismens närvaro i orten – vilket var anledningen till att demonstrationen 

anordnades (10). Det är inte bara nazisternas våld som framträder i artiklarna, även 

information om att demonstranterna brukade våld förekommer, de beskrivs bland 

annat ”ha gått till motattack” (3). En polisman menar också att han var tvungen att 

”försvara sig mot våld från två håll” (5). I en artikel lyfts olika perspektiv upp, ett 

vittne menar att det såg ut som att ”vänsterextremister och högerextremister” på 

förväg hade ”kommit överens om att träffas och slåss”, medan andra vittnen menar att 

denna beskrivning är djup orättvis – att det var nazisterna som attackerade (1). 

Ytterligare kritik riktas mot den typ av beskrivning som inte klargör att det var 

nazisterna som attackerade; två artiklar kritiserar Aktuellts nyhetssändning på kvällen 

den 15/12 för att beskriva attacken som ett ”bråk” och ”sammandrabbning” (8, 17). 

Representationen av demonstrationen präglas således av skildringar av våld, främst 

nazisternas våldshandlingar men även demonstranternas våld.  

Ytterligare en iakttagelse vad gäller representationen av demonstrationen är att det 

tycks göras en nedvärdering av antalet demonstranter. I artikel 1 uppges det enligt ett 

vittne vara 700 personer som deltog i manifestationen, varav 200 angreps av 

nazisterna. Därefter hävdas det att det var 200 personer som samlats för att 

demonstrera (2). Arrangörerna uppger att cirka 500 personer demonstrerade 

(Nätverket Linje 17, 2014).   

Efter att ha visat hur demonstrationen i Kärrtorp representeras i dagspressen 

övergår nu analysen till att beröra textens konstruktion av identiteter. Då 
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hierarkiseringen av källor är sammanbundet med detta behandlas även det här. 

Vittnen kommer till tals och beskriver händelseförloppet enbart i de första artiklarna 

(1, 12, 13). Dock tas de inte då för att vara trovärdiga källor, vilket delvis visas genom 

att de beskrivs ha ”tolkat” händelsen på olika sätt (1). De återger heller inte sina 

åsikter, utan bara sina upplevelser av det inträffade. Ofta nämns de inte med namn 

eller enbart med förnamn. Vittnen, arrangörer och de demonstranter som används som 

källor konstrueras därmed som anonyma privatpersoner med låg trovärdighet. Polisen 

definierar händelsen i större delen av materialet. Att polisen används som trovärdig 

källa kan exemplifieras genom att en artikel helt bygger på ett vittnesmål från en av 

de polismän som var på plats, där han oemotsagd ges utrymme att definiera händelsen 

(5). Ett annat konkret exempel är att en polisman säger att det fanns omkring 10 

poliser på plats i artikel 12, i artikel 13 används det uttalandet som fakta. Ingen av de 

fåtalen demonstranter som intervjuas är de personer som hamnade i bråket med 

nazisterna. Representanter från RF och AFA talas det också om men inte med. En 

artikel utmärker sig särskilt i valet av källor genom att SMR intervjuas och får berätta 

om sin politiska motivation till attacken (3). Utöver polisen är andra officiella källor 

såsom politiker, representanter från rättsväsendet, och akademiska experter (främst på 

högerextremism) de dominerande källorna (1, 2, 3, 4, 5, 12, 14, 16). De ger 

information om händelsen, om de medverkande rörelserna eller om det politiska läget, 

och konstrueras därmed som trovärdiga och pålitliga.  

På olika vis i materialet konstrueras en god och en ond sida av de aktörer som 

befann sig i Kärrtorp. Det skapas en skiljelinje bland demonstranterna, där de fredliga 

demonstranterna ställs mot våldsverkare: 

 

Men bland de fredliga demonstranterna fanns också […] personer från 

vänsterextrema Revolutionära Fronten och AFA. (3) 

 

Det skapas även en polarisering mellan den fredliga majoriteten av befolkningen och 

de höger- och vänstergrupper som brukar våld, vilka således behandlas som en samlad 

grupp (3, 6, 11). Det görs också en polarisering mellan demonstranterna som 

oproblematiserat goda och nazisterna som onda (7, 8, 9, 10, 12, 16). Detta kommer till 

uttryck genom att demonstranterna beskrivs som barn, barnfamiljer och äldre, 

samtidigt som en romantiserande bild av Kärrtorp ges: 
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I söndags attackerades en fredlig demonstration i Kärrtorp av nazister, vilket fick 

chockade barn att söka skydd i närbutiken. (16)  

 

Förorten framställs som en pittoresk mysig småstad, nazisterna som onda, svartklädda 

personer som utövat oprovocerat våld (7, 16). Oavsett om nazisternas och 

demonstranternas identiteter i texten konstrueras som goda eller onda görs 

bedömningen om detta utifrån en idé om våldsanvändning.  

Polisinsatsen  
Ett annat framträdande tema i tidningarnas artiklar om Kärrtorp är polisens insats, 

vilket handlar om att polisen hade gjort en felbedömning om säkerhetsläget. Samma 

dag som demonstrationen ägde rum riktade ett vittne kritik mot polisinsatsen och 

menade att ”det är jävligt av polisen att de inte sätter in mer resurser”, samtidigt 

försvarar Stockholmspolisen insatsen med att de inte vet några sådana här 

demonstrationer som tidigare angripits fysiskt (12). Arrangörerna anmälde polisen för 

att ha ”beskyddat nazisterna” istället för att gripa dem på torget, om detta skrivs en 

kort notis och arrangörerna lämnar en kommentar (15). Polisen får utrymme att 

försvara sitt agerande och ge sin version av händelseförloppet. Demonstrationen 

framstår då som kaotisk där polisen angripits från två håll, gjort sitt bästa och fått 

lindriga skador. Genom detta skapas sympati för polisen (5). Dagen efter 

demonstrationen framkommer det att polisen haft information om hotbilden, men att 

den enligt polisen inte nådde fram till insatsledningen. ”Den mänskliga faktorn eller 

ett missförstånd” hävdar polisen är anledningen (2). Om detta är det endast polisen 

själv som kommenterar, det ges därmed inget utrymme att argumentera emot eller 

ifrågasätta polisens egen förklaring till varför de inte hade en större styrka på plats (2, 

4). I en artikel hänvisas det till polisen som en av flera grupper som inte kommer ur 

händelsen i Kärrtorp med värdigheten i behåll, men inte heller här utmanas polisens 

version av orsakerna till den begränsade insatsen (9).  

Hotet mot demokratin  
Det uppstår en debatt om att olika politiska grupper utgör ett hot mot demokratin. De 

grupper som står i centrum för diskussionen är nazister, som SMR, och 

våldsfrämjande vänsterorganisationer, som AFA och RF. I texten nämns dessa ofta 

som höger- och vänsterextrema. Artiklarna som berör detta ämne uttrycker en oro för 

nazisternas ökade aktiviteter (3, 7, 9, 10, 14) eller en oro för både nazisterna och 
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vänstergrupperna (6, 11, 16). Båda grupperna anses vara en fara för demokratin med 

anledning av att de använder sig av politiskt våld: 

 

Våldet som politisk metod har ingen plats i Sverige – det gäller från höger till 

vänster. (16)  

 

Rörelsernas skilda politiska motiv osynliggörs därmed och anses inte vara ett hot mot 

demokratin. Artikel 10 berör nazismens politiska motiv och är ett undantag. Även 

artikel 17 utmärker sig genom att diskutera att grupperna har skilda politiska mål, 

något som skribenten menar att medierna måste synliggöra och som även har 

betydelse för huruvida en grupp kan anses utgöra ett hot mot demokratin eller inte. 

Även här betonas det dock att politiskt våld utan undantag är förkastligt.  

Sammanfattande reflektion 
Den tematiska analysen visar att våld, polisinsatsen och hotet mot demokratin är 

framträdande teman. Representationen av demonstrationen präglas av det 

förekommande våldet, officiella källor dominerar och konstrueras som trovärdiga, 

demonstranter och arrangören förekommer sällan och konstrueras då som opålitliga 

privatpersoner. RF och AFA exkluderas som källor medan SMR får komma till tals 

vid ett tillfälle. Det konstrueras en splittring mellan fredliga och våldsamma 

demonstranter. Det framställs även en polarisering mellan den fredliga befolkningen 

och våldsverkare samt mellan demonstranterna och nazisterna. Då polisinsatsen 

kritiseras ges polisen stort utrymme att försvara sig och få kritiska röster kommer till 

tals. Avslutningsvis förekommer en diskussion om huruvida extrema höger- och 

vänstergrupper utgör ett hot mot demokratin, något som bottnar i deras 

våldsanvändning och inte politiska mål.  

Genom att officiella källor dominerar, representationen av demonstrationen utgår 

ifrån våld och rörelsernas politiska motiv osynliggörs, kan en liberal, en polisiär och 

en akademisk diskurs definieras som dominerande. Det lämnas ytterst lite utrymme 

för alternativa diskurser som utmanar dessa verklighetsbeskrivningar, t.ex. är en 

antirasistisk diskurs frånvarande i och med att demonstrationens politiska motiv 

ytterst sällan framträder. Därmed stämmer den bild som ges av demonstrationen i 

Kärrtorp överens med den ekonomiska och politiska elitens definitioner av samhället, 

och den övergripande diskursen kan definieras som ideologisk.  
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Utifrån resultatet av den tematiska analysen görs urvalet av artiklar för analys av 

texten på en närmare nivå. Den tematiska analysen har visat att vissa teman, källor 

och sätt att representera demonstrationen och konstruera textens identiteter är 

dominerande i materialet, samtidigt som det finns en del undantag till dessa. För att 

den närmare analysen ska representera materialet är det därmed relevant att välja en 

artikel som representerar resultatet, och en artikel som tvärtom kan argumenteras 

sticka ut från materialet i sin helhet. Med denna motivering har artikel 6 och artikel 17 

valts ut för närläsning.  

5.1.2 Närläsning 

”På marsch igen” 
Artikel nr 6 är en ledare på dn.se, undertecknad DN och publicerad den 17/12 2013. 

Artikeln innehåller flera av de element som den tematiska analysen visat att materialet 

karaktäriseras av. Framträdande teman är våld och hotet mot demokratin. Textens 

huvudtes är att extrema höger- och vänstergrupper utgör ett lika stort hot mot 

demokratin. Innan jag berör detta tema ska jag dock redogöra för artikelns 

representation av händelsen och konstruktion av dess identiteter.  Representationen av 

demonstrationen fokuserar på nazisternas våld och utelämnar dess politiska motiv, 

vilket syns i beskrivningar såsom ”då nazister med våld angrep en manifestation med 

barnvagnar och åldringar”. Citaten visar att skribenten har hög modalitet i påståendet, 

vilket därmed bidrar till konstruktionen av nazisternas och demonstranternas 

identiteter. Nazisterna konstrueras som oproblematiserat onda och demonstranterna 

som goda, fredliga och oskyldiga. En polarisering görs därmed mellan grupperna. 

Polariseringen förstärks genom att Kärrtorp romantiseras och konstrueras som 

harmlöst och sårbart:  

 

Förortstorget är tomt. På biografen Reflexens dörr sitter den handskrivna skylten 

”Abonnerat. Endast för dansskolan”. Intill ligger en liten delikatessbutik och en 

vintageaffär. 

 

Konstruktionen av den goda och onda sidan är dock mer komplex än så; ett 

framträdande tema är som nämnt hotet mot demokratin. Här ställs höger- och 

vänsterextrema grupper emot den fredliga majoriteten av befolkningen. Även om 

artikeln därmed konstruerar vänsterextrema grupper som odemokratiska och onda, så 
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härleds detta inte till själva demonstrationen, vilket gör att det inte skapas en splittring 

bland demonstranterna. De extrema grupperna behandlas som likvärdigt onda och 

som ett hot då de använder våld. Deras (skilda) politiska motiv osynliggörs därmed:  

 

De extrema av alla kulörer tycks styras av en absurd dagislogik. 

 

Men det är samtidigt den [stora fredliga majoriteten] som – bokstavligt och 

bildligt – kan ställa sig mellan höger- och vänstermobbarna. 

 

Skribenten legitimerar och bygger sin argumenterade text om detta genom att hänvisa 

till ett uttalande av Säpo10, som därmed konstrueras som trovärdig och pålitlig, och är 

den enda källa som uppträder i artikeln:  

 

Enligt Säpo är det idag den autonoma miljön, alltså olika vänsterfalanger, som 

utgör det största hotet. 

 

”Ann Heberlein: ’Det är nu framtidens hjältar föds’” 
Artikel nr 17 är skriven av Ann Heberlein och publicerad på sydsvenskan.se den 

20/12 2013. Heberlein är teologie doktor i etik och regelbunden kulturskribent i både 

Dagens Nyheter och Sydsvenskan. Denna debatterande artikel utmärker sig på flera 

sätt från det övriga materialet. Textens framträdande teman är hotet mot demokratin, 

våld samt ett tema som kan beskrivas som mediekritik. Mediekritiken innebär att det 

riktas kritik mot mediernas rapportering om Kärrtorp samt av dess framställning av 

våldsbejakande politiska grupper. Artikelns huvudtes är att politiska grupper inte kan 

behandlas likvärdigt p.g.a. att de använder våld; deras skilda politiska mål gör dem till 

olikartade organisationer. Innan jag berör temana närmare ska jag redogöra för 

artikelns representation av demonstrationen. Likt många av de övriga medietexterna 

om Kärrtorp beskriver skribenten händelsen som att nazister attackerat fredliga 

demonstranter, men hennes representation av händelsen bygger även på 

demonstrationens politiska motiv. Heberlein riktar också kritik mot att andra medier 

                                                
10 Den 16/12 2013 höll Säpo ett presseminarium om våldsbejakande extremism, där de yttrade sig om 
att det största hotet mot demokratin kommer från vänstern, från den ”autonoma miljön” 
(Säkerhetspolisen, 2013).  
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har beskrivit händelsen som ”tumult” och ”sammandrabbningar” – ordval hon menar 

delvis lägger skulden för det inträffade på demonstranterna. 

I följande citat visas hur demonstranternas identiteter konstrueras som odelat goda, 

engagerade medborgare som kämpar fredligt emot rasism: 

 

I söndags angreps en fredlig manifestation mot rasism och nazism av ett trettiotal 

nynazister i det lilla samhället Kärrtorp. 

 

De kom, unga och gamla, med barnvagnar och i fred. 

 

Demonstranternas politiska motiv ligger till grund för konstruktionen av dem, vilket 

gör att artikeln utmärker sig från resten av materialet. Då nazisterna konstrueras som 

oproblematiserat onda skapas en polarisering mellan grupperna, vilken förstärks då 

Kärrtorp beskrivs romantiserande som ”ett litet samhälle”. Citaten är ett exempel på 

att skribenten har hög modalitet i sina påståenden om demonstrationen och 

demonstranterna, vilket ter sig som att det inte råder några tveksamheter kring vad 

som skett. Hög modalitet skänker trovärdighet till representationen, samtidigt bidrar 

det till konstruktionen av sociala relationer, och förstärker därmed polariseringen.  

I diskussionen om hotet från våldsbejakande höger- och vänsterextrema grupper 

problematiserar skribenten övriga mediers framställning av grupperna. Hon är kritisk 

till att ”mediernas slappa rapportering” behandlar grupperna lika för att de använder 

våld. Istället framhäver hon gruppernas politiska mål och menar att detta är 

anledningen till att den våldsamma vänstern inte utgör ett lika stort hot mot 

demokratin som den våldsamma högern: 

 

Det är skillnad om man slåss för eller emot fascism, om man är för eller emot alla 

människors lika värde och rättigheter. 

 

Högerextremismen konstrueras, likt i det övriga materialet, som odelat ond. Men här 

görs bedömningen inte enbart utifrån våld utan även utifrån den förespråkade 

politiken. Konstruktionen av vänsterextremismen bygger också på dess politiska 

tillhörighet samt våldsanvändning, samtidigt som övriga texters framställning av 

gruppen som enbart ond problematiseras i citatet ovan.  
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Inga aktörer uttalar sig direkt i texten, men Heberlein vänder sig till olika källor för att 

beskriva något samt för att underbygga sin tes. För det senare syftet används officiella 

källor i form av filosofen Hannah Arendt och akademiska experter. Att Heberlein 

själv är doktor och ges utrymme att skriva den argumenterande artikeln stämmer 

ytterligare överens med den tematiska analysens resultat av hierarkiseringen av källor. 

Men även extrema höger- och vänstergruppers programförklaringar används som 

källor. Dessutom problematiseras mediernas roll som trovärdig källa för objektiv 

information genom kritiken mot mediernas beskrivningar av politiska grupper och 

demonstrationen.    

Sammanfattande reflektion  
Sammanfattningsvis representerar artikel 6 artiklarna om Kärrtorp väl då 

framträdande teman är våld och hotet mot demokratin, representationen av 

demonstrationen utgår ifrån våld, det skapas en polarisering mellan demonstranterna 

och nazisterna, samt mellan höger- och vänsterextrema grupper och den fredliga 

majoriteten av befolkningen. Konstruktionen av den onda och goda sidan bygger på 

våldsanvändning och inte politiska motiv. Dessutom används officiella källor för vad 

som anses vara objektiv information. Genom att beskrivningar av händelsen görs med 

hög modalitet visas att artikeln håller med sina egna påståenden om att 

demonstrationen till största del handlade om våld. Utifrån detta går det att synliggöra 

en liberal och till viss del även en polisiär diskurs, textens övergripande diskurs är 

därmed ideologisk.  

Artikel 17 däremot sticker på flera vis ut från de övriga artiklarna om Kärrtorp. 

Våld och hotet mot demokratin är teman som även förekommer i de andra artiklarna, 

men temat mediekritik utmärker artikeln. Representationen av demonstrationen 

fokuserar på våld och dess politiska motiv, konstruktionen av identiteter av höger- 

och vänsterextremism bygger på gruppernas politiska mål, de extrema rörelserna 

tillåts definiera sig själva genom texter på sina hemsidor, och medierna som trovärdig 

källa ifrågasätts. Artikeln är lik de övriga artiklarna genom att akademiska experter 

används som källor, texten är även skriven av en doktor. Således är en akademisk 

diskurs närvarande. Men här syns också en antirasistisk diskurs då demonstrationens 

politiska motiv synliggörs samtidigt som extremvänstern konstrueras som delvis god 

med anledning av den politik de slåss för. Att texten bygger på kritik mot mediernas 
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liberala diskurs som fokuserar på våld och inte politik, gör att artikeln domineras av 

en icke-ideologisk motdiskurs.  

5.1.3 Diskursiv praktik 
Resultatet av den tematiska analysen och närläsningen kan sättas i relation till 

nätjournalistikens egenskaper. Som visat konstrueras en god och en ond sida i 

diskursen; exempelvis nazister mot fredliga demonstranter eller fredliga majoriteten 

av befolkningen mot våldsamma extremister. Denna onyanserade framställning av 

grupperna kan antas ha att göra med att artiklarna kan bli mer delbara i sociala 

medier. Förenklade verklighetsbeskrivningar kan nämligen anses vara lättare att ta till 

sig än komplexa sådana, då de bekräftar redan etablerade föreställningar om det 

omtalade. Om läsaren upplever att en text bekräftar dennes bild av ett skeende är 

sannolikheten större att läsaren delar artikeln i sina kanaler på sociala medier. Delade 

artiklar leder till trafik till tidningens webbsida, vilket i sin tur används som grund för 

priser på annonser. Således kan konstruktionen av en ond och en god sida i materialet 

ponera bidra till tidningarnas annonsintäkter. På så sätt kan innehållet anta påverkas 

av det faktum att nyheterna är en produkt på en marknad.  

Bara några dagar efter att demonstrationen ägt rum hänvisar texterna till ”attacken 

i Kärrtorp”, utan att förklara närmare vad det rör sig om. Det tyder på att läsaren 

förväntas ha kunskap om händelsen. På detta sätt bygger artiklarna indirekt på 

varandra. Ett annat exempel på detta fenomen är Heberleins artikel (17) som kritiserar 

tidigare artiklar skrivna om demonstrationen. Det finns även fall då manifest 

intertextualitet synliggörs; bland annat bygger artikel 13 på citat och formuleringar 

från artikel 12. Materialet präglas således av hög grad av intertextualitet.   

Med den höga graden av intertextualitet följer nyhetsrapporteringen den 

traditionella nyhetsdiskursen. Som tidigare visat dominerar en liberal, akademisk och 

polisiär diskurs, vilket innebär att den övergripande diskursen är ideologisk. Detta gör 

att materialet har en låg grad av interdiskursivitet. Fairclough menar att låg 

interdiskursivitet antyder att texten reproducerar det existerande, medan hög 

interdiskursivitet tvärtom tyder på förändring och utmaning av det bestående (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000:87). Utifrån detta kan det tolkas som att materialet 

reproducerar mediernas diskursordning och samhällets sociala maktförhållanden.  

Ekecrantz & Olsson (1994) menar att journalistiken är en institution delaktig i och 

beroende av marknaden i det kapitalistiska samhället, även om de lyckats skapa 
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bilden av sig själva som en utomstående, självständig och oberoende betraktare. Att 

dagspressens konstruktion av demonstrationen visats bygga på en ideologisk diskurs 

kan förstås utifrån mediernas egenintresse av att upprätthålla status quo. Analysen av 

rapporteringen om Kärrtorp har visat sig stämma överens med Gitlins teori om att 

medierna sällan ger utrymme för nyheter som utmanar deras egenintressen (Gitlin, 

1980:5). Genom journalistikens beskrivningsmakt kan allmänhetens uppfattning om 

demonstrationen och identiteter i materialet influeras på så vis att de uppfattar 

demonstrationen som en enskild icke-politisk händelse som attackerats av våldsamma 

nazister, där demonstranterna bestod av en splittrad grupp med fredliga Kärrtorpsbor 

och våldsverkande antifascister. Diskussionen om hotet mot demokratin kan även 

påverka allmänheten att få en uppfattning om att extrema höger- och vänstergrupper 

som brukar våld utgör ett lika stort hot (Ekecrantz & Olsson, 1994:25ff).  

5.2 Demonstrationen i Limhamn 

5.2.1 Tematisk analys 
I de 36 artiklar (18-53) från demonstrationen i Limhamn har 35 artiklar våld som 

framträdande tema, 11 artiklar har temat vittnesberättelser, 30 artiklar har temat 

polisinsatsen och hotet mot demokratin förekommer i 4 artiklar.  

Våld 
Medierna rapporterar om händelsen under tiden som demonstrationen sker, därmed 

bevakar de händelsen innan den blir våldsam. I detta inledande skede av 

rapporteringen intervjuas arrangörerna och de politiska motiven till protesten 

uppmärksammas. Det fokuseras även på det våld som förväntas uppstå och huruvida 

polisen har förberett sig för detta (19, 25, 26). Artiklar som publiceras resten av 

veckan fokuserar istället på våld och de politiska motiven framträder inte. Det 

framhävs att flertalet demonstranter uppträtt på ett våldsamt sätt vilket tvingat polisen 

att agera (20, 26, 33, 43), men även att polisen begått övervåld på fredliga 

demonstranter (28, 29, 32, 37). Skillnaderna i beskrivningarna kan exemplifieras 

genom citaten: 

”Vi kan inte vara nöjda när människor kommer till skada under en polisiär insats. 

Men vår personal var hårt ansatt på Limhamns torg, då både gatstenar och 

ammoniak slängdes mot oss.” (Håkan Jarborg Eriksson, polisens 

kommenderingschef; 20) 
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”Jag såg någon som kastade en tom petflaska och en tom konservburk. Men jag 

såg inga gatstenar eller ammoniakballonger” […] ”Plötsligt skriker folk ’Hästar! 

Undan!’. Man ser tusenkilosbjässar som galopperar i raka led. Det kändes inte 

som Sverige.” (Rode Grönkvist, demonstrant; 37) 

 

Precis som protestens politiska bakgrund är sekundär i händelsebeskrivningen lämnas 

lite utrymme åt SvP:s torgmöte i rapporteringen. I de fåtal fall mötet nämns görs det 

huvudsakligen på ett neutralt vis: ”Vad Svenskarnas Parti sa på scenen var det ingen 

som hörde” (27). Representationen av händelsen kännetecknas således av 

demonstranternas och polisens våld.  

Officiella källor såsom polis samt politiker ges utrymme att beskriva 

händelseförloppet och dela med sig av sina åsikter om det inträffade (18, 22, 23, 24, 

26, 31, 34, 52). Ytterligare personer som kan räknas tillhöra det övre samhällsskiktet, 

såsom kända Twitter-profiler, författare och filmproducenter, uttalar sig (18, 32, 39, 

45). Även arrangören Skåne mot rasism, ”vanliga människor” och demonstranter 

används som källor i tidningarnas strävan efter att ta reda på vad som hände på torget, 

samtidigt som de delar med sig av sina åsikter om situationen (19, 28, 29, 30, 37, 38, 

43, 44, 46, 53). Således finns en stor variation bland mediernas val av källor, vilket 

leder till att demonstrationen som visat konstrueras på olika sätt. Representanter från 

Svenskarnas Parti samt demonstranter som använt våld är dock frånvarande. 

Analysen av källornas hierarkisering för oss in på de identiteter som konstrueras i 

materialet. Svenskarnas Parti är inte bara frånvarande som källa utan det talas 

generellt mycket lite om dem, istället ligger fokus på polisen och demonstranterna. 

Den splittring som konstrueras mellan fredliga och våldsverkande demonstranter visas 

i citatet: ”Demokrativärnande småbarnsföräldrar sida vid sida med våldsverkare” 

(48). Demonstranter som uttalar sig kritiskt till polisens agerande tar i många fall 

avstånd från våldsamma demonstranter. Ett exempel är när polisens agerande 

kritiseras av författaren Fredrik Ekelund som själv demonstrerade: ”Jag vill betona att 

jag är emot maskering och att kasta saker” (39). Således konstrueras demonstranterna 

dels som fredliga och trovärdiga och dels som en våldsam radikal grupp. Därmed 

skapas det en splittring mellan demonstranterna. Polisen framställs delvis som 

trovärdiga, rationellt handlande människor som bara gör sitt jobb och delvis som onda 

och irrationella vilka brukat övervåld. Detta framgår av citaten från artikel 20 och 37 

ovan. Den negativa bilden av polisen förstärks då det framkommer att deras första 
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uppgifter om demonstranternas våld inte stämmer (24). Huruvida polisen framställs 

som god eller inte beror till största del på huruvida deras våld anses legitimt eller inte. 

Politiker konstrueras enbart som pålitliga personer vars åsikt är av betydelse, då de 

ges stort utrymme att kommentera händelsen (18, 22, 23, 34, 35).  

Således bygger splittringen mellan demonstranterna, och konstruktionen av 

demonstranterna och polisen som antingen onda eller goda, på huruvida våld brukats. 

Övriga officiella källor konstrueras som trovärdiga och frånvaron av nazisterna gör att 

det huvudsakligen ges en neutral bild av dem.  

Vittnesberättelser 
Utöver temat våld som genomsyrar mediernas representation av demonstrationen och 

konstruktion av identiteter är vittnesberättelser ett framträdande tema. Det kommer till 

uttryck genom att flertalet artiklar bygger på att arrangörerna, icke-våldsverkande 

demonstranter och andra (både kända och tidigare okända) personer som blev vittnen 

till händelsen intervjuas.  

Att även vittnesberättelserna utgår ifrån en diskussion om våld visas genom att 

vittnesberättelserna karaktäriseras av deras uppfattning och åsikter om polisens och 

demonstranternas agerande, inte deras ståndpunkt kring demonstrationens politiska 

bakgrund. Protestens politiska motiv negligeras därmed. I majoriteten av 

vittnesberättelserna (28, 32, 37, 39, 43, 45, 49) kommer endast ett vittne till tals och 

lämnas därmed oemotsagd. Vittnena är antingen kritiska mot polisen eller mot 

demonstranternas agerande: 

 

”När den här killen hade skadats ville vi lyfta undan honom. Då red de tillbaka, 

och polisen skrek och slog.” (Lena Petersson, demonstrant; 30) 

 

”Jag blev väldigt ledsen när ett tiotal maskerade personer omvandlade 

demonstrationen till kaos och våld.” (Arvid Khoshnood, demonstrant; 38) 

 

Som tidigare diskuterats tar även de vittnen som menar att polisen begick övervåld 

avstånd från våldsamma demonstranter. Vittnesberättelserna bidrar därmed till 

konstruktionen av polisen och demonstranterna som antingen goda eller onda utifrån 

deras våldsanvändning, samt till splittringen mellan demonstranterna.  
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Polisinsatsen 
Ett framträdande tema är polisinsatsen som blir omdebatterad. Demonstranter och 

officiella källor såsom politiker och polisforskare riktar hård kritik mot polisen (18, 

31, 34, 35, 44, 52). Kritiken grundar sig till största del i det utövade våldet vid 

demonstrationen. Då denna aspekt av temat har visats under temat våld fokuserar 

detta avsnitt istället på de andra dimensionerna av debatten om polisen.  

Kritiken mot polisens arbete handlar utöver våld om huruvida de borde ge 

demonstrationstillstånd till nazister i den utsträckning de gör, om polisen verkligen 

ska utreda sin egen insats samt huruvida deras utövade våld kan anses vara ett hot mot 

demokratin. Temat fylls därmed med innehåll som kan argumenteras sätta polisens 

arbete i ett större politiskt perspektiv, polisen ifrågasätts på ett fundamentalt plan. 

Kritiken mot polisen kan exemplifieras med följande citat:  

 

”Polisen har varit alldeles för generösa med att ge demonstrationstillstånd.” 

(Jonas Sjöstedt, partiledare Vänsterpartiet; 28) 

 

”Det finns också skäl för regeringen att se över reglerna för hur brottsmisstankar 

mot poliser utreds. Idag utreder den svenska polisen sig själv, vilket kritiserats av 

internationella människorättsorgan.” (Robert Hårdh, Civil Rights Defenders; 51) 

 

Poliskavalleriet stormade fram rakt ur ett ruvande mörker bortom demokratin. 

(48) 

 

Polisens arbete försvaras också av både demonstranter, polisen och politiker (20, 22, 

31, 33, 36, 38, 40, 41, 43). De försvarande rösterna menar att polisen var tvungen att 

agera som de gjorde tack vare våldsamheterna från demonstranterna. Det svaras även 

på kritiken om att polisen beviljar demonstrationstillstånd i för hög utsträckning, 

främst genom argument om yttrandefrihet. Följande citat är exempel på hur 

polisinsatsen försvaras:  

 

”Utifrån de rapporter jag har sett har jag ingen anledning att kritisera polisen.” 

(Beatrice Ask, dåvarande justitieminister; 22) 
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”Det är mycket olyckligt att någon kommer till skada. Men hade man inte gjort på 

det sättet hade skadorna funnits på min personal istället.” (Fredrik Brokopp, 

huvudskyddsombud för polisen i Skåne; 36)  

 

Ja, hur obegripligt det än är att ha nazister på våra gator så måste de släppas fram 

[…] Så går det till i en demokrati. (33)  

 

Således förs en bred debatt om polisens insats och arbete, polisen både kritiseras och 

försvaras av officiella källor och demonstranter.  

Hotet mot demokratin 

Det fjärde framträdande temat handlar om att det uppstår en diskussion om huruvida 

polisen och våldsamma demonstranter utgör ett hot mot demokratin. Avsnittet ovan 

visar hur polisen konstrueras som ett hot med anledning av det våld de begick, citatet 

nedan visar hur även våldsamma demonstranter anses odemokratiska:  

 

Kan jag någonsin visa min avsky för nazismen igen tillsammans med andra? 

Riskerar jag då att förknippas med de djupt antidemokratiska krafter, som jag 

sedan igår ser som ett akut hot mot demokratin? (49) 

 

I rapporteringen om Kärrtorp stod nazisterna och våldsbejakande vänstergrupper i 

centrum för diskussionen om hotet mot demokratin, samma tema syns alltså i 

rapporteringen om Limhamn men här är nazisterna inte en del av diskussionen. 

Debatten grundar sig istället i polisens (48, 51) och demonstranternas (49, 53) 

våldsanvändning. Därmed är det inte polisens funktion eller demonstranternas 

politiska mål som anses utgöra ett hot.  

Sammanfattande reflektion 
Den tematiska analysen visar att våld, vittnesberättelser, polisinsatsen och hotet mot 

demokratin är framträdande teman. Representationen av demonstrationen präglas av 

våld, dess politiska motiv framhävs i de allra första artiklarna men osynliggörs 

därefter. Både officiella källor såsom polis, forskare och politiker förekommer och 

konstrueras som trovärdiga, såväl som fredliga demonstranter och vittnen. Nazisterna 

och våldsamma demonstranter återfinns inte som källor. Det skapas en splittring 

mellan demonstranter utefter våldsanvändning, vilket gör att de konstrueras både som 
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goda och onda. Nazisterna lämnas nästintill onämnda och konstrueras därmed 

huvudsakligen som neutrala. Polisens insats både försvaras och kritiseras, polisen 

konstrueras därmed inte enbart som trovärdig och god utan även som irrationellt 

våldsam och ond. Temat hotet mot demokratin utgörs av en diskussion om huruvida 

våldsamma demonstranter och polisen utgör ett hot, med anledning av deras 

våldsanvändning.  

Genom att officiella källor är framträdande och konstrueras som trovärdiga, 

bedömningen av demonstranterna och polisen som goda eller onda görs utifrån våld 

samt att protestens politiska motiv inte framhävs, går det att definiera en liberal, en 

polisiär och en akademisk diskurs som dominerande. Utifrån att polisinsatsen 

kritiseras hårt av både demonstranter och officiella källor, vilka konstrueras som 

trovärdiga, går det även att synliggöra en diskurs kritisk mot polisen, vilken kan 

definieras som en motdiskurs. Därmed ryms både en ideologisk och en icke-

ideologisk diskurs. Då demonstrationens och de politiska gruppernas politiska motiv 

hamnar i skymundan, går det dock inte att urskilja en antirasistisk diskurs.  

Utifrån resultatet av den tematiska analysen görs urvalet av artiklar för den 

närmare analysen. Den tematiska analysen har visat på ett tudelat förhållande till 

demonstranterna och polisen, samt en variation i hierarkiseringen av källor. För att 

närläsningen ska ge en så heltäckande bild över materialet som möjligt är det därmed 

relevant att välja artiklar som representerar dessa skillnader i materialet. Utifrån detta 

har artikel 19 och 26 valts ut för den närmare läsningen.  

5.2.2 Närläsning 

”Skåne mot rasism: ’Chockerande övervåld’” 
Artikel nr 19 är en intervju med Matilda Renkvist, talesperson för Skåne mot rasism, 

publicerad på dn.se den 23/8 2014 och skriven av reportern Kalle Holmberg. Våld, 

vittnesberättelse och polisinsatsen är framträdande teman. Våldet genomsyrar 

representationen av demonstrationen, men artikeln tillhör de fåtalet artiklar, 

publicerade i början av veckan, som till viss del även återger protestens politiska 

bakgrund:  

 

Skåne mot rasism, bestående av ett antal grupper med gemensamt mål att visa 

SvP att partiet inte har i Skåne att göra, samlade demonstranter redan vid 10-tiden 

på lördagen. 
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Reportern har hög modalitet i sina uttalanden om händelseförloppet. Nedan följer ett 

exempel som visar hur beskrivningarna därmed ter sig neutrala och sanningsenliga:  

 

När sammanstötningarna med polisen följde utspelades mycket våldsamma 

scener, när ridande polis rände in i en folksamling och personer trampades ned. 

 

Händelsebeskrivningen ovan visar även hur polisens identitet konstrueras som 

överdrivet våldsam och irrationell. Skåne mot rasism riktar hård kritik mot 

polisinsatsen och menar att polisen använt ”övervåld”. Detta i kombination med att 

polisen inte får utrymme att försvara sig bidrar till identitetskonstruktionen. Då 

demonstranternas våld är frånvarande i texten, samtidigt som de beskrivs som ”många 

olika människor med gemensamt mål”, konstrueras de som en enad, fredlig grupp. 

Skåne mot rasism konstrueras utifrån sin politiska tillhörighet, visat i citatet ovan. Då 

artikeln bygger på en intervju med organisationens talesperson som oemotsagd får 

utrymme att definiera händelsen konstrueras de även som trovärdiga.  

”MINUTRAPPORT: Sex greps vid nazistmötet”  
Artikel nr 26 består av löpande uppdateringar om demonstrationens 

händelseutveckling i realtid. I artikeln framgår exakta klockslag då uppdateringarna 

gjorts, vilket är flera gånger i timmen mellan kl. 10.00 och 18.40 den 23/8 2014. 

Minutrapporten är publicerad på sydsvenskan.se av flertalet reportrar. Våld är det 

framträdande temat. Innan demonstrationen äger rum uttalar sig polisen om hotbilden, 

att representationen av händelsen därefter fokuserar på demonstranternas våld visas i 

citaten:  

 

Polisen försöker lugna demonstranterna. 

 

Polisernas bilar angrips av demonstranter. En dansktalande man skadas i benet 

när han hamnar under en polisbil. 

 

Artikeln sticker ut från materialet i bemärkelsen att Svenskarnas Partis torgmöte ges 

viss uppmärksamhet. Det framgår att det är partiledaren Stefan Jacobsson som talar 

och att partiet inte har några sympatisörer på plats. Partiet konstrueras på ett neutralt 

vis bl.a. genom att beskrivningarna av dem främst handlar om saker som att de håller 

på att rigga upp ljudutrustningen och att deras röster inte hörs genom 
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demonstranternas burop. Det förekommer dock att partiledaren citeras, vilket gör att 

partiet inte enbart konstrueras på ett neutralt vis utan också utifrån sin politiska 

ståndpunkt, detta är enda gången det förekommer i materialet.  

Citaten ovan är exempel på formuleringar med hög modalitet vilka konstruerar 

demonstranterna som våldsamma och polisen som rationellt medlande. Polisens våld 

utelämnas, vilket kan exemplifieras med att demonstranten ”hamnar” under en 

polisbil, och inte t.ex. blir ”överkörd”. En splittring mellan demonstranterna 

konstrueras, vilket visas genom att reportern beskriver att allmänheten ”jublar” när en 

demonstrant som kastat flaskor mot polisen förs bort. Splittringen grundar sig därmed 

på demonstranternas våld.  

Den första uppdateringen som görs kl. 10.00 hänvisar till en tidigare intervju med 

talespersonen för Skåne mot rasism, därefter förekommer enbart polisen och SOS 

Alarm som källor i texten. De får ensamt utrymme att definiera händelsen och 

konstrueras därmed som trovärdiga källor. 

Sammanfattande reflektion  
Sammanfattningsvis kan artikel 19 anses representera materialet på flera vis. Temana 

våld, vittnesberättelse och polisinsatsen är framträdande, representationen av 

händelsen fokuserar på våld, men till viss del även demonstrationens politiska motiv – 

vilket dock är utmärkande från övriga artiklar. Demonstranterna konstrueras som 

odelat goda och polisen som våldsam och ond, Skåne mot rasism är den enda källan. 

Uttalanden om polisens våld har hög modalitet vilket formar texten som kritisk mot 

polisens insats. Artikeln representerar inte materialet väl i den bemärkelsen att en 

antirasistisk diskurs syns genom att protestens politiska motiv lyfts fram. Däremot 

återfinns även en liberal diskurs i fokuseringen på våld, samt en diskurs kritisk mot 

polisen, vilket kan definieras som en motdiskurs. Texten innehåller således både en 

ideologisk och en icke-ideologisk diskurs.   

Även artikel 26 kan definieras som typisk för artiklarna om Limhamn, dock genom 

andra karaktärsdrag. Representationen av händelsen utgår ifrån demonstranternas 

våld, beskrivningarna görs med hög modalitet och visar att texten är kritisk mot 

demonstranternas agerande och okritisk till polisens. Det konstrueras en splittring 

mellan fredliga och våldsamma demonstranter. Då polisens våld utesluts samtidigt 

som de, tillsammans med SOS Alarm, förekommer som de enda källorna, konstrueras 

de som goda och trovärdiga. Att nazisterna inte bara konstrueras på ett neutralt vis, 
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utan delvis även genom sin politiska ståndpunkt samt ges uppmärksamhet i artikeln, 

är utmärkande för medietexterna om Limhamn. Utifrån detta är dominerande 

diskurser i texten en liberal och en polisiär diskurs, den övergripande diskursen är 

därmed ideologisk.  

5.2.3 Diskursiv praktik  
Nätjournalistikens karaktärsdrag är framträdande i materialet genom att det görs en 

frekvent uppdatering av nyheter om demonstrationen; 11 artiklar publiceras första 

dagen. Dessutom direktrapporterar Sydsvenskan kontinuerligt under demonstrationen. 

Detta visar på ett behov av uppdatering och att artiklarna har obegränsat utrymme att 

tillgå, vilket är utmärkande för nätjournalistiken (Karlsson, 2006).  

Intertextualitet är närvarande. Artiklarna förutsätter att läsaren är insatt i ämnet 

genom att snart efter demonstrationen referera till ”händelserna i Limhamn”. 

Dessutom bygger flera artiklar på samma intervjuer, en artikel kan kompletteras med 

information och källor och senare publiceras som en ny artikel. Utifrån detta kan 

kontinuerlig uppdatering hänga ihop med hög grad av intertextualitet. Ett exempel på 

att citat lånas mellan artiklarna är att ett citat från artikel 27 har lyfts in som rubrik i 

artikel 29. Detta förekommer även över tidningsgränserna, exempelvis har artikel 22 

hämtat ett citat av partiledaren Jonas Sjöstedt från Kvällsposten. Manifest 

intertextualitet är således framträdande.  

Artiklarna följer traditionell nyhetsdiskurs genom den höga graden av 

intertextualitet. Som tidigare visat återfinns flera diskurser i materialet. Både 

traditionella diskurser i form av en liberal, en akademisk och en polisiär diskurs. Men 

artiklarna domineras även av en diskurs kritisk mot polisen; en motdiskurs. Därmed 

syns både en ideologisk och en icke-ideologisk diskurs. Närvaron av de olika 

diskurserna innebär att materialet har en hög grad av interdiskursivitet. Enligt 

Fairclough tyder detta på utmaning av det existerande; artiklarna om Limhamn kan 

utifrån detta tolkas utmana mediernas traditionella diskursordning och samhällets 

sociala maktförhållanden (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:87).  

Identifieringen av ideologiska och icke-ideologiska diskurser utmanar Ekecrantz & 

Olssons (1994) syn på journalistiken som producent av nyheter vilka bekräftar en bild 

av världen utifrån nuvarande maktförhållanden. Genom journalistikens 

beskrivningsmakt kan allmänhetens uppfattning av demonstrationen i Limhamn, 

demonstranterna och polisen, påverkas till att de ser protesten som en icke-politisk 
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händelse, där antingen våldsamma demonstranter eller polisen orsakat en våldsam 

utveckling.  

5.3 Slutsats 
Sammanfattningsvis har textanalysen visat att våld, polisinsatsen och hotet mot 

demokratin är framträdande teman i rapporteringen om båda demonstrationerna, 

vittnesberättelser är även ett återkommande tema vad gäller artiklarna om Limhamn. 

Representationerna av demonstrationerna präglas av våld, dess politiska motiv 

synliggörs enbart i enstaka fall. Officiella källor dominerar i materialet och 

konstrueras som trovärdiga, men i artiklarna om Limhamn förekommer även 

demonstranter och vittnen som trovärdiga källor. Grupper som anses extrema såsom 

nazister och våldsamma demonstranter och vänsterrörelser exkluderas som källor. 

Demonstranter, nazister, vänsterorganisationer och till viss del även polisens 

identiteter konstrueras som goda eller onda utifrån huruvida de brukar eller 

förespråkar våld. Gruppernas politiska motiv osynliggörs därmed, det konstrueras 

även en splittring mellan demonstranterna utifrån huruvida de använder våld. Polisens 

insats är vid båda tillfällena omtalad, i artiklarna om Kärrtorp ges polisen stort 

utrymme att försvara sig och få kritiska röster hörs. I medietexterna om Limhamn 

både kritiseras och försvaras polisen av demonstranter och officiella källor. I 

artiklarna om Kärrtorp handlar debatten om hotet mot demokratin om nazister och 

den våldsamma vänstern. I artiklarna om Limhamn handlar denna diskussion istället 

om polisen och våldsamma demonstranter.  

Det har även visats att en liberal, en akademisk och en polisiär diskurs dominerar i 

materialet. I artiklarna om Limhamn återfinns också en diskurs kritisk mot polisen; en 

motdiskurs. Den övergripande diskursen i materialet är således ideologisk men det 

ryms även en icke-ideologisk diskurs. Detta innebär att mediernas diskursordning och 

samhällets sociala maktförhållanden reproduceras men till viss del även utmanas. 

Därmed kan postpolitikens konsensuspräglade diskurs upprätthållas, även om det 

möjligen skapas ett något större utrymme för kritik mot polisen i samhällsdebatten. 

Innan jag övergår till att sätta resultatet av textanalysen i sin större sociala kontext, 

görs några allmänna reflektioner samt kopplingar till den tidigare forskning som finns 

presenterad i avsnitt 2.3. Diskussionen om hotet mot demokratin grundar sig i 

nazisternas och vänsterns, respektive demonstranternas och polisens, 

våldsanvändning. Frånvaron av nazisterna i den debatt som uppstår efter händelserna i 
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Limhamn, kan därmed förstås utifrån att de inte brukade våld vid detta tillfälle. Som 

visat representeras demonstrationerna av våld och inte sina politiska motiv, detta 

stämmer överens med vad flera tidigare studier inom området visat (Craig, 2002; 

Ekman, 2011). Det har även redogjorts för hur medierna konstruerar en splittring 

mellan demonstranterna samtidigt som det tycks göras en nedvärdering av antalet 

demonstranter i rapporteringen om Kärrtorp. Gitlin (1980) visar på likande tendenser i 

medierapporteringen om den amerikanska antikrigsrörelsen på 1960-talet. Gitlin 

menar även att medierna inte uppmärksammade antikrigsrörelsens demonstrationer 

om de inte förväntade sig våld. Utifrån detta kan det antas att Dagens Nyheter och 

Sydsvenskan inte rapporterade om Kärrtorp förrän nazisterna attackerade 

manifestationen just för att de inte förväntade sig något våld. Rapporteringen om 

Limhamn startade dock innan demonstrationen blivit våldsam, men då betonades 

också det förväntade våldet. Halloran, Elliott och Murdocks studie (1970) visar också 

hur medierna fokuserar på våld i sin bevakning av demonstrationer, innan våldet har 

skett. Således visar textanalysen att mediernas rapportering om händelserna i Kärrtorp 

och Limhamn har flera liknande karaktärsdrag med vad tidigare forskning visat om 

mediebevakningen av andra demonstrationer.  

Textanalysen ska nu diskuteras utifrån sin sociala kontext. Mouffe (2008) menar 

att den postpolitiska samtiden karaktäriseras av ett konsensustänkande. Det har i 

textanalysen visats att journalistiken framställer konflikter mellan grupper genom att 

konstruera en splittring mellan demonstranterna samt en polarisering mellan 

demonstrationernas olika parter. Detta kan tolkas som att journalistiken inte är en 

självklar arena för postpolitikens uttryck. Den liberala diskursen som den deliberativa 

demokratimodellen präglas av återfinns dock på andra sätt i artiklarna, vilket nu ska 

diskuteras.  

De politiska gruppernas identiteter konstrueras utifrån våldsanvändning, genom 

detta görs även bedömningen om grupperna är goda eller inte, om de är ett hot mot 

demokratin, om de är rätt eller fel. Varken demonstranternas, nazisternas, polisens 

eller den våldsamma vänsterns politiska tillhörighet ligger till grund för bedömningen 

av gruppen. Grupperna definieras istället utifrån en moral om att våld är fel. Genom 

detta framställs rörelserna ha en antagonistisk relation, vilket innebär att de 

konstrueras som fiender vilka måste bekämpa varandra. I en agonistisk relation skulle 

de istället konstrueras som legitima politiska motståndare – med undantag för 

nazisterna, då de inte anser att alla människor har lika mycket värde (Mouffe, 
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2008:12f, 118). Att rörelserna inte definieras utifrån sin politiska tillhörighet innebär 

att den politiska konflikten dem emellan osynliggörs. Deras skilda politiska intressen 

framställs inte, vilket Mouffe menar innebär att grupperna tystas och sociala klyftor 

förnekas (ibid:117).  

Utifrån hur de politiska grupperna och demonstrationerna konstrueras i 

medietexterna går det därmed att se att postpolitikens liberala diskurs återfinns i 

materialet. Eftersom grupperna inte definieras utifrån sin politiska tillhörighet 

definieras de inte som legitima politiska motståndare. Demonstrationerna konstrueras 

som illegitima politiska praktiker, genom att deras politiska motiv osynliggörs 

samtidigt som de bedöms som moraliskt förkastliga med anledning av deras 

våldsamma utveckling.    

Genom sin beskrivningsmakt uppfattas journalistikens konstruktion av artiklarnas 

identiteter och representation av demonstrationerna som självklara och neutrala. 

Mediernas verklighetsbeskrivningar påverkar allmänhetens uppfattning om det 

omtalade (Ekecrantz & Olsson, 1994:25ff). Utifrån detta kan mediernas liberala 

diskurs påverka allmänheten till att uppfatta de antirasistiska demonstrationerna som 

illegitima. På så sätt kan diskursen komma att begränsa handlingsutrymmet för 

framtida demonstrationer. Samtidigt menar Mouffe att framställningen av gruppernas 

relation som en antagonistisk sådan gynnar högerextrema grupper såsom SMR och 

SvP (Mouffe, 2008:55). Således kan dagspressens konstruktion av identiteter och 

representation av demonstrationerna antas gynna nazisterna och tvärtom motverka 

demonstranternas intressen.  

 

6. Diskussion  
Tidningarna har använts som representanter för svensk dagspress, vilket motiveras i 

metodkapitlet. Men att både Sydsvenskan och Dagens Nyheter betecknas som 

oberoende liberala skulle kunna tänkas ha betydelse för hur demonstrationerna 

representeras. Om tidningarna enbart skulle ta avstånd från nazisterna i Kärrtorp och 

polisen i Limhamn skulle det kunna uppfattas som att de ställer sig på 

demonstranternas sida, vilket kan tänkas vara problematiskt för tidningarna då 

antirasistiska demonstrationer traditionellt är något som vänstersympatisörer ägnar sig 

åt. Således är förslag på vidare forskning att göra en jämförande studie mellan liberala 

och socialistiska tidningars representation av antirasistiska demonstrationer, med syfte 
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att belysa huruvida tidningars politiska beteckning har betydelse för nyheternas 

utformning.  

För att lyfta resultatet av studien till en högre nivå, ska nu diskuteras vad 

dagspressens representation av demonstrationerna kan tänkas få för vidare 

konsekvenser. Fairclough menar att det finns ett dialektiskt förhållande mellan 

diskurser och faktiska skeenden i den materiella världen (Fairclough 1992:63f). 

Utifrån detta kan mediernas fokus på händelsernas våld antas bidra till att framtida 

demonstrationer blir våldsamma.  

Att demonstranternas politiska intressen inte ges utrymme att uttryckas kan tänkas 

få konsekvenser för det politiska samhällsklimatet. Demonstrationernas syfte är att 

motverka rasismen i samhället, när de röster som kämpar för att lyfta upp denna 

konflikt osynliggörs, kan det tänkas resultera i att rasismen får verka oemotsagd. 

Även Mouffe menar att rasistiska organisationer främjas av medietexternas 

konstruktion av demonstrationerna som illegitima på grund av det förekommande 

våldet (Mouffe, 2008:55). Att Expo:s årsrapport Intolerans 13 visar att den 

rasbiologiska miljöns aktiviteter ökade med 28 % mellan 2012 och 2013 kan antas 

stärka tesen om att diskursen i det konflikträdda postpolitiska samhället gynnar 

rasistiska rörelser (Expo, 2014a). Därmed kan det argumenteras för att konfliktfyllda 

politiska praktiker måste konstrueras utifrån sina politiska motiv och inte fördömas 

som moraliskt förkastliga för att de blir våldsamma, om den politiska debatten ska bli 

konstruktiv i bemärkelsen att förhindra rasismens framfart.  
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30. ”Vittne i Limhamn: ’Vi kastade oss mot sidan, men man hann inte undan’” 
http://www.sydsvenskan.se/malmo/vittne-i-limhamn-vi-kastade-oss-mot-
sidan-men-man-hann-inte-undan/  

31. ”’En rättighet att få demonstrera’” 
http://www.sydsvenskan.se/sverige/en-rattighet-att-fa-demonstrera/  

32. ”Lukas Moodysson: Hur ska man kunna tala med någon som inte svarar?” 
http://www.sydsvenskan.se/kultur--nojen/lukas-moodysson-hur-ska-man-
kunna-tala-med-nagon-som-inte-svarar/  

33. ”Alltid ord, aldrig våld” 
http://www.sydsvenskan.se/opinion/huvudledare/alltid-ord-aldrig-vald/  

34. ”V om polisinsatsen: ’Fullständigt oacceptabelt agerande’” 
http://www.sydsvenskan.se/malmo/v-om-polisinsatsen-fullstandigt-
oacceptabelt-agerande/  

35. ”Katrin Stjernfeldt Jammeh om protesterna i Limhamn: ’Att använda våld är 
ett misslyckande’” 
http://www.sydsvenskan.se/sverige/katrin-stjernfeldt-jammeh-om-protesterna-
i-limhamn-att-anvanda-vald-ar-ett-mis/  

36. ”Facket försvarar polisinsatsen i Limhamn” 
http://www.sydsvenskan.se/malmo/facket-forsvarar-polisinsatsen-i-limhamn/  

37. ”’Jag fick ett batongslag i huvudet av en polis’” 
http://www.sydsvenskan.se/malmo/jag-fick-ett-batongslag-i-huvudet-av-en-
polis/  

38. ”Sju vittnen om händelserna i Limhamn” 
http://www.sydsvenskan.se/malmo/sju-vittnen-om-handelserna-i-limhamn/  



   

 
46 

39. ”Fredrik Ekelund: ’Polisen använde ett uppenbart övervåld’” 
http://www.sydsvenskan.se/malmo/fredrik-ekelund-polisen-anvande-ett-
uppenbart-overvald/  

40. ”Polisen: Vi sökte dialog i flera dagar” 
http://www.sydsvenskan.se/sverige/polisen-vi-sokte-dialog-i-flera-dagar/  

41. ”Polisen har jobb att göra” 
http://www.sydsvenskan.se/opinion/huvudledare/polisen-har-jobb-att-gora/  

42. ”Polisen anmäler sig själv” 
http://www.sydsvenskan.se/malmo/polisen-anmaler-sig-sjalv/  

43. ”’Till skillnad från Lukas Moodysson såg jag oacceptabla handlingar från 
motdemonstranter’” 
http://www.sydsvenskan.se/asikter/till-skillnad-fran-lukas-moodysson-sag-
jag-oacceptabla-handlingar-fran-motdemon/  

44. ”Mehdi: ’Tre-fyra hästar sprang över mig’” 
http://www.sydsvenskan.se/malmo/mehdi-tre-fyra-hastar-sprang-over-mig/  

45. ”Lukas Moodysson svarar: ’Vi upplever saker olika’” 
http://www.sydsvenskan.se/asikter/lukas-moodysson-svarar-vi-upplever-
saker-olika/  

46. ”Här möts demonstranter, poliser och nazister” 
http://www.sydsvenskan.se/malmo/har-mots-demonstranter-poliser-och-
nazister/  

47. ”Skånepolisen hade förberett sig för bråk” 
http://www.sydsvenskan.se/sverige/skanepolisen-hade-forberett-sig-for-brak/  

48. ”Max Liljefors: En skugga av diktaturen föll över Limhamn”  
http://www.sydsvenskan.se/kultur--nojen/max-liljefors-en-skugga-av-
diktaturen-foll-over-limhamn/  

49. ”Jalle Lorensson om händelserna i Limhamn: Maskerade antidemokrater 
försökte skapa kaos för alla”  
http://www.sydsvenskan.se/asikter/jalle-lorensson-om-handelserna-i-
limhamn-maskerade-antidemokrater-forsokte-skap/  

50. ”Stark autonom miljö bäddar för mer våld”  
http://www.sydsvenskan.se/sverige/stark-autonom-miljo-baddar-for-mer-vald/  

51. ”’Våld i detta syfte är ibland oundvikligt med ska då ske inom ramen för 
nationell och internationell rättighetslagstiftning’” 
http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/vald-i-detta-syfte-ar-
ibland-oundvikligt-men-ska-da-ske-inom-ramen-for-nationel/  

52. ”Polisens uppgift är att skydda från våld – inte att utsätta folk för det” 
http://www.sydsvenskan.se/asikter/polisens-uppgift-ar-att-skydda-fran-vald--
inte-att-utsatta-folk-for-vald/  

53. ”Lär av Malmös värdiga kippavandringar”  
http://www.sydsvenskan.se/asikter/lar-av-malmos-vardiga-kippavandringar/  


