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Sammanfattning 

Det politiska klimatet i Europa har de senaste åren blivit allt mer konservativt och det går idag 

att läsa hur den liberala demokratin på sina håll utmanas av icke-liberala samt konservativa 

ideologier. Nationalism är ett fenomen med förankring till historiska processer vilka bygger 

på komplexa uppfattningar om folket, nationen och tillhörigheten. I makt eller politiskt 

sammanhang används nationalismen av majoriteten för legitimering av politisk nationell 

ordning. Media är underordnad politisk, ekonomisk och juridisk reglering och har en 

betydande roll i samhället. Media kan både bidra till mediekonsumenternas 

verklighetsuppfattning, men kan även fungera som ”gatekeepers” för vilken information som 

väljs ut. Syftet med studien är att undersöka hur svensk dags- och kvällspress presenterar och 

konstruerar uppfattningar och attityder om nationalism i Sverige. Den valda metoden är 

kritisk diskursanalys med Norman Faircloughs tredimensionella modell, i kombination med 

det socialkonstruktionisitiska perspektivet samt centrala teoretiska begrepp. De framträdande 

diskurserna är, svenska värderingar, nationalism som hot mot liberal demokrati samt 

förskjutningsdiskursen. De framträdande uppfattningarna om nationalism, som utläsas i 

analysens olika dimensioner, är; att nationalism är förknippat med särskiljande av personer 

beroende på trostillhörighet och etnicitet, att nationalism är icke-liberal, att nationalism inte är 

förenlig med svenska värderingar, att nationalism är fientlig samt att nationalism förespråkar 

en homogen samhällsstruktur. De attityder om nationalism som framkommit är genomgående 

negativa och nedvärderande gentemot nationalism, avståndstagande samt att nationalism 

tillskrivs med negativa egenskaper. 

Nyckelord: Media, Nationalism, Kritisk diskursanalys 
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1. Inledning 

”Vi är enade – hotet är nationalismen”. Så lyder rubriken till debattartikeln av Birgitta 

Ohlson, Allan Larsson m.fl. (Aftonbladet, 2019). Nationalismen beskrivs vara hot inom åtta 

områden; demokratin, säkerheten, planeten, frihandel och den ekonomiska integrationen, 

finansiell stabilitet och ekonomiska framsteg, korruption, internationell kriminalitet och 

terrorism, internationella ansvarstagandet samt mot tryggheten och den sociala 

sammanhållningen. Vidare argumenteras för att EU-medlemsländer måste stå enade för att 

samarbeta mot extremism och stormakter med hämningslösa metoder, för påverkan av 

opinioner och falsk informationsspridning. När mänskliga friheter hotas i medlemsländerna 

måste EU stå stark vid medborgarnas sida. 

 

Det politiska klimatet i Europa har de senaste åren blivit allt mer konservativt och det går idag 

att läsa hur den liberala demokratin på sina håll utmanas av icke-liberala samt konservativa 

ideologier. Dessa fraktioner och politiska strömningar grundar sig inte sällan i nationalistiska 

ideal. I Sverige är riksdagspartiet Sverigedemokraterna (SD) med deras tydligt nationalistiska 

och socialkonservativt präglade politik, det näst största partiet enligt en ny Sifo-mätning (Sifo, 

2019). SD har sedan begynnelse haft invandringen och integrationsfrågan som huvudtema i 

deras politiska agenda. Det har genomsyrat majoriteteten av deras debatter och även fått 

medvind hos stor del av Sveriges medborgare. Denna attitydförändring i samhället, från att ha 

varit mer socialliberalt präglad till att vara mer konservativt icke-liberalt orienterad, kan ses 

tydligare efter den stora flyktingvågen 2015. Precis som i övriga Europa går det att ta del av 

röster som vill strama åt flyktingmottagandet, ställa krav på integration, prioritera inhemska 

och nationella intressen först. Detta kan tyckas verka självklart och även rationellt utifrån 

nationens suveränitet, men i debatten tar det sin grund från olika ståndpunkter och ideologier. 

 

Det finns flera nationalistiska ideologier och synsätt på nationalism. Vad som är acceptabel 

nationalism och vad som inte är det, är en gräns som hela tiden förändras och förskjuts 

(Hellström, 2013). Ett begrepp som Mikael Billig (1995) myntade är ”banal nationalism”. 

Billig menar att nationalism ofta antas vara något ”de andra” håller på med och med banal 

nationalism kan nationalism ses som något som pågår i nuet. Ett sätt att förstå hur dagliga 

rutiner och samhälleliga ritualer, är ett nationalistiskt uttryck. Att se nationalism som något 

”de andra” sysslar med, riskerar att förbise dessa uttryck som nationalism och istället se de 

som naturliga inslag i vår vardag. Ett annat sätt att förstå nationalism är att det kan ses som en 
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känsla av att tillhöra ett enat politiskt kollektiv som består av gemensamma symboler och 

åsikter (Giddens, 2007). Att vara exempelvis svensk kan för en individ innebära en känsla av 

stolthet och tillhörighet. Till synes låter detta som en öppning för positiva kollektiva maningar 

och som är något oreflekterat vardagligt, samtidigt kolliderar detta med publicerade löpsedlar 

där radikala högerpopulister yttrar främlingsfientliga åsikter. 

 

Denna uppsats handlar om hur nationalism framställs och konstrueras i svensk dags- och 

kvällspress. Media med sin betydelse som den tredje statsmakten spelar en nyckelroll i 

konstruktionen av nationalism. I såväl dags- och kvällspress förs debatten om växande 

nationalism som hot mot den liberala demokratin i det moderna samhället. Närliggande 

diskurser till nationalism är nationell identitet som ofta härrör ur diskussioner om 

”svenskhet”, kultur, invandring och integration. Begreppet ”svenskhet” kräver exempelvis 

närmare granskning av vilka sociala- och kulturella koder som öppnar upp portarna till den 

svenska identiteten och gemenskapen (Azar, 2001). Debatten kring dessa begrepp förs ofta i 

form av dagshändelser som har koppling till komplexa politiska, ekonomiska och sociala 

strukturer, utan sitt historiska och/eller vetenskapliga sammanhang. Det är i debatten om 

nationalism som denna uppsats tar avstamp. Med denna studie ämnar jag bidra till ökad 

förståelse för diskursernas framställning och konsekvenser i samhället.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur svensk dags- och kvällspress presenterar och 

konstruerar uppfattningar och attityder om nationalism i Sverige.  

 

• Vilka uppfattningar och attityder om nationalism manifesteras i svensk press?  

 

1.2 Disposition   

Denna studie fortsätter med en beskrivning av tidigare forskning inom området, som beskrivs 

utifrån olika identifierade och återkommande teman, vilka också är centrala för denna studie. 

Därefter följer en redogörelse av studiens teoretiska- och begreppsligareferensram. Där 

socialkonstruktionism utifrån Vivian Burr redogörs för samt ges en beskrivning av 

diskursbegreppet, den kritiska diskursanalytiska ansatsen och begreppen ideologi, hegemoni, 

och makt. Vidare följer metodkapitlet och den kritiska diskursanalytiska metoden, utifrån 

Norman Faircloughs tredimensionella modell. Där dimensionerna text, diskursiv praktik och 
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social praktik beskrivs. Sedan presenteras urvalsmetod, datainsamling, etiska överväganden 

och metodens möjligheter samt begränsningar. Därefter redovisas studiens resultat utifrån 

dimensionen text, den diskursiva praktiken och den sociala praktiken. I studiens avslutande 

avsnitt diskuteras resultatet kopplat studiens syfte och frågeställning samt metod, teoretiska 

ramverk och tidigare forskning. Detta avslutas sedan med egna reflektioner och förslag på 

vidare forskning. 

 

2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras ett urval av tidigare forskning inom studiens område.  

Resultatet av den tidigare forskningen presenteras utifrån tre huvudteman som varit 

återkommande inom den tidigare forskningen. Dessa teman är ”medias makt och 

begränsningar”, ”nationalism, nationalstat och svenska värderingar” samt 

”främlingsfientlighet”. Vid efterforskning framkom dock ganska snabbt att området är 

begränsat och därför har forskning och litteratur inom närliggande område undersökts. 

Inkluderad forskning berör ämnen relevanta för denna studien på så vis att de behandlar 

nationalism och media utifrån olika perspektiv och områden. Även om dessa inte har samma 

utgångspunkt som denna studie, bidrar dessa till ökad förståelse utifrån studiens syfte. 

 

Den tidigare forskning som beskrivs nedan bygger på mediegranskning och medias funktion 

som maktapparat och dess ömsesidiga beroende till samhälleliga institutioner. Vidare 

undersökt nationalism och föreställningen om nationalstat under globala förhållanden samt 

uppfattningar om värdegrunder kopplade till Sverige och Norden.   

 

2.1 Medias makt och begränsningar 

Media kan ses som en form av medling mellan oss och verkligheten, som kan innebära 

upplysningar i både neutral form och med syfte att påverka och manipulera samt kontrollera.  

Media kan enligt massmedieforskaren Denis McQuail (2010, s. 84,87) möjliggöra för oss att 

vidga vår uppfattning om omvärlden, utan att behöva interagera med andra. Men han 

beskriver att media också kan fungera som ”gatekeepers”, genom att specifika delar väljs ut 

innan publiken får ta del av det. På detta sätt kan vissa nyheter få större utrymme i media, 

varigenom den förmedlade verkligheten inte är en komplett representation av verkligheten. 

Vidare beskrivs medierna vara kopplade till den rådande strukturen för politisk och 

ekonomisk makt, där media har en ekonomisk kostnad och ett värde, vilket gör den till 
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föremål för konkurrens om kontroll och tillgång. Media är således underordnad politisk, 

ekonomisk och juridisk reglering, och används som effektiva maktinstrument i syfte att på 

olika sätt påverka samhället och mediekonsumenterna. 

 

I en studie av Nikole Hotchkiss (2010, s. 372) om global säkerhet och ”media framing” 

avseende nationell säkerhet, framkommer liknande resultat, där medias relation till 

nyhetskällan framgår vara avgörande för medias roll som nyhetsförmedlare och 

opinionsbildare. Detta samband, mellan storyn och nyhetskällan, medför en ömsesidig 

beroenderelation, mellan makthavare (politiker) och journalister. Där makthavaren är i behov 

av att höras och synas, samtidigt som journalisten behöver en story som kan säljas och 

konsumeras.  I en global kontext framgår att media kontrolleras av ett fåtal stora 

mediaföretag, vilket medför att många andra branschföretag tvingas att anpassa sig efter 

fältets normer för att överleva. Konsekvenser av detta framgår vara, att de stora företagens 

dominans över mediaorganisationer visar att nyhetsflödet flyttas från public service till 

kommersialisering. På så vis innebär skiftet att vad som anses vara nyheter och hur dessa ska 

bevakas, avgörs av ett alltmer krympande antal aktörer inom det mediala området. Den 

transnationalistiska media praktiken visar att medialsamarbete över tid förvandlas till ökande 

sensationalism i västvärlden. Samtidigt framkommer i studien ”Kampen om mediabilden 

2018” av Jesper Strömbäck och Bengt Johansson (2019, s. 22-23) att nyhetsmedier i Sverige 

sedan 1980-talet, präglas av journalistisk professionalism, där opartiskhet och objektivitet 

avseende nyhetsrapportering är viktiga grundpelare. De lyfter dock upp att det råder kritik om 

att nyhetsmedier inte är opartiska eller objektiva samt att kritiken kommer från både vänster- 

och högerpolitik, och att journalistiken färgas av aktörerna bakom de olika medierna. Studier 

om de olika aktörernas eller ägarnas politiska sympatier bakom medierna finns dock inte. 

Baserat på ledarsidor och tidningarnas ägare framkommer däremot att majoriteten av dessa är 

borgerliga. Gällande journalisters partipolitiska övertygelser har studier visat att Miljöpartiet 

och Vänsterpartiet är dominerande. I Strömbäck och Johanssons (2019, s. 10, 142-143) studie 

undersökts bland annat nyhetsmediers politiska partiskhet under valet 2018, där en slutats är 

att det inte framkommit några sådana drag. Samtidigt framkom att Alliansen genomgående i 

mediegrupperna haft en mer fördelaktig framställan, men att detta inte kunnat härledas till 

politisk partiskhet och inte heller till vänsterorienterad journalistik.  

 

Likt McQuails (2010) beskrivning av nyhetsmedia framkom av Strömbäck och Johansson 

(2019, s. 142-143) att nyhetsmedias framställan av valfrågor, ej varit politiskt partiska men av 
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allmänhetens intresse då de olika partierna lyft fram dessa som betydande. En ny aspekt som 

media ställdes inför i riksdagsvalet 2018 var att tre politiska block skulle komma till tals, 

varav Alliansen och Sverigedemokraterna skulle få utrymme för att opponera sig mot 

Socialdemokraterna. Vilket kunnat förklara den ökade kritiken som Socialdemokraterna 

utsattes för under valrörelsen. Vidare beskriver författarna att flera studier, likt Hotchkiss 

(2010), pekar på att medier har inflytande på människors uppfattningar samt 

oppinionsbildning, och att makthavare i form av politiker eller politiska partier förlitar sig 

under valen på nyhetsmedierna. Således har medier inflytande över hur medborgarna väljer att 

rösta, dock är det inte medierna själva som väljer vilka nyheter som ska förmedlas, flera 

faktorer spelar alltså in. På frågan om media medvetet gynnat vissa partier i riksdagsvalet 

2018 ger författarna svar med ett illustrerande exempel ”Lika lite som att miljöfrågorna fördes 

fram för att gynna Miljöpartiet fokuserade medierna på bilbränder för att gynna 

Sverigedemokraterna” (Strömbäck & Johansson, 2019, s. 142-143). 

 

2.3 Nationalism, nationalstat och svenska värderingar 

I en studie av Jenny Andersson och Mary Hilson (2009, s. 219-220) undersöktes 

föreställningar om Sverige och de nordiska länderna, där det framgick att högerpopulism och 

nationalism har ökat i nordiska länder, och på senare tid har även diskussioner om svenska 

värderingar blivit alltmer aktuella. I det vardagliga talet förekommer frågor om vad Sverige är 

samt representerar, och i politiken framförs förslag om medborgarskaps- och språktest. 

Nationalismen beskrivs i modern tid vara relaterad till pågående historiska processer, som 

bygger på historiska uppfattningar om nationen, tillhörighet och gamla anor. I kontrast till 

1930-talets aggressiva nationalism, så uppför sig inte modern form av nationalism öppet 

xenofobiskt eller rasistiskt. Däremot beskrivs nationalism uppfattas som hot mot 

nationalstaten, både när det gäller globalisering och europeisk integration, eller internt mot 

multikulturalism samt växande etniska minoriteter. Vidare framkommer i studien att den 

svenska moderniteten som tog fart under 1800-talet, var underbyggd av en nationell instinkt 

och sinnesstämning, vilket innebar att svenskarna hade större benägenhet att modernisera än 

andra. Den svenska moderniteten anses vara förknippad med reformismens och 

pragmatismens värderingar, samt den praktiska tillämpningen av rationella principer på 

sociala problem. Och den svenska uppfattningen om ”ett folk” är, solidariska men ändå 

individualistiska, sekulära och fredsälskande vilka har tilltro till myndigheter. Det svenska 

samhället har länge värdesatt social solidaritet och jämlikhet, med en historiskt och kulturellt 
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villkorad individualistisk orientering, vilket refererats till som ”Mellanvägen” (Andersson & 

Hilson, 2009, s. 220-222). Enligt Andreas Johansson Heinö (2009, s. 307) kan 

multikulturalismen i den nationella diskursen i Sverige, nästan ses utifrån patriotiska termer 

på grund av att den svenska identiteten, lyckats införliva anti-nationalistiska ideal. Det 

förekommer i princip aldrig ett traditionellt nationalistiskt språk. Vidare menar Johansson 

Heinö (2009, s. 307) att de som argumenterar för assimilering eller kritiserar multikulturalism 

således inte göra det baserat på svenska traditioner eller partikularism, utan utifrån universella 

värden.  

 

Nationer inom multinationella stater, där invandrargemenskaper och etniska minoriteter ses 

som "interna signifikanta andra", kan verka provocerande för nationalismen menar Mikael 

Hjerm och Annette Schnabel (2010, s. 530-535). De beskriver vidare att kärnan för att kunna 

upprätthålla en nation kräver ett enat ”vi”, som innebär att nationerna måste vara homogena. 

Argument som dessa utgår från att de flesta människor som inte anses vara medlemmar av ett 

"oss", kan ses vara ett internt hot mot sammanhållningen i ett samhälle. Heterogena samhällen 

kan dock vara svårdefinierade, eftersom det finns en skillnad mellan olika länder, där vissa 

har flera etniska grupper bosatta inom territoriet. Kopplingen mellan kultur och geografisk 

plats är grundläggande för nationalstaten beskriver Håkan Thörn (2004, s. 75). Han beskriver 

att, utifrån ett vetenskapligt och politiskt perspektiv, utgör en stat och samhälle samt kultur, en 

relativ homogen och oupplöslig helhet. Vilken har fått benämningen nation, som anses vara 

lokaliserad eller förankrad i ett geografiskt avgränsat område. I detta sammanhang innebär 

kulturen i relation till ekonomi och politik, en samhällelig dimension. I sociala sammanhang, 

ger kulturen det sociala livet en mening i form av individuell eller kollektiv identitet. 

Ur ett globaliseringsperspektiv har ”nationen” enligt Thörn (2004, s. 109) en betydelse för den 

kollektiva identiteten som formas, i växande samspel och konkurrens med gränsöverskridande 

globala identiteter. Den nationella solidariteten kan undergrävas av att globaliseringen 

fungerar som en social integrationsform, men den kan även medföra nya former av 

gränsöverskridande solidaritet. 

 

2.3.1 ”Vi” och ”dem” 

Nationalism beskrivs av Hjerm och Schnabel (2010, s. 527) ofta används för att legitimera en 

politisk ordning. I syfte att mobilisera sina politiska handlingar använder eliten nationalism, 

för att både förena och legitimera sina ståndpunkter. Eliterna har således en betydande roll för 

skapandet och upprätthållandet av nationalismen bland folket. Skapandet av moderna 
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nationella identiteter samt skapandet av ”främlingen”, har enligt Thörn (2004, s. 96) visat sig 

vara en framgångsrik strategi, för att urskilja det moderna nationsprojektet. Detta innebär att 

”den andre” varken kan placeras ”innanför” eller ”utanför” de kulturella eller geografiska 

gränserna, och som har en stor betydelse för moderna nationalistiska diskurser. Detta kan i 

Sveriges fall handla om rörliga grupper som romer eller grupper som har anknytning till ett 

visst nationellt territorium, som exempelvis samerna, men framför allt grupper som har 

invandrat till Sverige.  

 

Politiska och ideologiska idéer leder till skillnad mellan "vi" och "dem" som oftast innehåller 

myter av gemensamt ursprung eller etnokulturell tillhörighet. Tonvikten på gemensamma 

förhållanden bland vissa medlemmar i ett samhälle leder också till särskiljning och 

uteslutning av "andra", som inte anses tillhöra nationen (Hjerm & Schnabel, 2010, s. 529).  

Däremot råder det enligt Dan Persson (2005, s. 15) en svårighet att definiera begreppet ”folk” 

i ett ”vi” och ”dem” då detta, i likhet med begreppen ”nation” och ”etnicitet” omfattas av 

olika definitioner. Begreppet ”folket” definieras utifrån skillnader mellan ”oss” och ”de 

andra” där kollektiva symboler och beteenden skapar nationella identiteter, vilka medborgarna 

kan känna igen sig i. Identiteten bygger på saker medborgarna kan känna stolthet över och 

vad ”vi”-et gemensamt har genomfört och uppnått, vilket skapar en historisk kontinuitet för 

”folket” (Persson, 2005, s. 15).  

 

2.3.2 Nationalism och hegemoni  

I en studie av Jens Rydgren (2010, s. 58-66) om hur högerpopulistiska partier har haft stor 

framgång i Danmark, framkommer det att om Radikala högerpopulistiskapartier (RRP-

partier) ska kunna etablera sig, räcker det inte med främlingsfientliga attityder. Det räcker inte 

heller med att invandringsfrågan anses vara viktigt. Dessa behöver vara politiskt viktiga 

frågor genom att politiseras eller omvandlas till politiska termer. Även om en fråga är 

politiserad till en viss grad och anses viktig bland politiker och väljare, så har det inte blivit 

fullt politiserat innan dessa värderingar visar sig i politiska handlingar och beslut som fattas. 

Detta går i led med Hjerm och Schnabels (2010, s. 531, 530-535) beskrivning av att politikers 

framställan av hotbilder, exempelvis synen av ”de andra” som hot, behöver upplevas som 

”verkliga” för att de nationalistiska känslorna ska väckas. 

 

En anledning till varför det högerpopulistiska partiet Dansk Folkeparti (DF) fick fotfäste i den 

omfattning den haft i Danmark, till skillnad från deras motsvarighet i Sverige, kan enligt 
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Rydgren (2010, s. 58-66) bero på att invandringsdiskursen kom att bli en egen maktkamp, 

inom den politiska arenan i Danmark för några decennier sedan. Han menar att detta avslöjade 

för väljarna att DF hade en indirekt influens och makt vilket gav DF viss legitimitet inom 

politiken. Främlingsfientliga attityder och högerpopulism har funnits synligt i Danmark sedan 

70-talet, men invandringsfrågan politiserades inte förrän på 80-talet i samband med den ökade 

invandringen och asylsökanden. Dansk media fångade upp detta på en gång och framställde 

invandringen huvudsakligen som ett problem. Parallellt med detta fördes även debatten om 

välfärden, EU och säkerhet relaterat till den inhemska ekonomin. Det hade skett en 

förskjutning inom politiken gällande välfärdsfrågorna och vem som bar legitimitet över dessa. 

Det handlade inte längre om traditionella frågor, om socioekonomiska skillnader som varit 

arbetarrörelsens sakfråga. Invandringsdiskursen hade tagit steget in i välfärdsfrågan och 

berörde arbetarklassen (Rydgren, 2010, s. 58-66).  

 

2.3 Främlingsfientlighet och rationalisering 

Det moderna samhället drivs enligt Zygmunt Bauman (1991, s. 36) av en byråkratisk form av 

rationalisering, och därmed av en officiell och etisk blind jakt på effektivitet. Det är en kultur 

som tvingar oss att se samhället som något som ska förvaltas. Den rationalistiska byråkratin 

manar oss att se samhället som en ”natur” att kontrollera, behärska och omskapa, som ett 

givet föremål för ”social ingenjörskonst”. Bauman (1991) har metaforiskt uttryckt det, ”som 

en trädgård som ska planeras och med maktmedel hållas i det skick som planerats”. Tilltro 

till rationaliteten och dess byråkratiska samt dess institutionaliserade form, är vad som gjorde 

förintelseliknande lösningar möjliga och i högsta grad rimliga. Budskapet i denna logik är: 

makt ger rätt. Ett annat budskap är att rationella handlingar inte har inneboende moraliskt 

värde (Bauman, 1991, s. 40-41). Människan kan därmed avlegitimera alla regler förutom de 

organisatoriska, som utgör grund och garanti för lämpligt uppförande. Därefter blir 

förnekelsen av det egna samvetets auktoritet den högsta moraliska dygden (Bauman, 1991, s. 

45). I det moderna samhället tenderar avståndet, enligt Bauman (1991, s. 48-49) mellan avsikt 

och praktiskt utförande vara stort. Han beskriver att detta vidmakthålls när handlingarnas 

resultat avskärmas från aktörens synfält genom flera led av betydelselösa handlingar och 

oansenliga aktörer. Därmed distanseras ansvaret från utövaren då handlingen sker formellt på 

någon annans vägnar. En fysisk och psykisk distansering hindrar handlingens moraliska 

innebörd, och vidare hindrar det alla konflikter mellan personliga moraliska normer och det 

omoraliska i handlingens sociala följder. 
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”Främlingen” beskrivs enligt Bauman (1991, s. 93,97–98) hota den homogena gruppen på så 

vis att heterogenitet ses som ett hot för gruppens identitet. Det har kraften att kunna radera ut 

skillnaden mellan det som är en bekant eller främmande livsstil. Heterofobi är antagonism, 

som särskiljer på grupper och aktivt gör motstånd samt yttrar hat mot det som är främmande. 

Rasismen kan ses som en produkt av det moderna samhället, då det möjliggör förutsättningar 

för gränsdragning och gränsövervakning. Rasismen har förmågan att kunna rationalisera och 

på så vis skiljer den sig från heterofobi. I en värld där gränser expanderas för kulturell, 

teknologisk, och vetenskaplig styrning, predikar rasismen om att en vissa brister bland viss 

kategori människor, inte kan rättas till eller avlägsnas och måste därför förintas (Bauman, 

1991, s. 93,97–98). I den nationella identiteten finns främlingsfientligheten latent förstådd 

som modern kulturell form med politisk innebörd, och vars synsätt betyder att 

främlingsfientlighet är ett strukturellt problem kopplat till nationalstaten. Vid samhälleliga 

förändringsprocesser och olika tidpunkter, kan således främlingsfientligheten aktiveras 

(Thörn, 2004, s. 107).   

 

2.3.1 Integration och nationell identitet  

I en studie av Johansson Heinö (2009, s. 304) framgår att, man till viss utsträckning kan säga 

att Sverige saknar ”de andra”, dock framkommer det i dagens debatt att ”de andra” ofta 

framställs vara muslimer. Sveriges första erfarenheter av islam eller muslimer kan härledas till 

1960-talet, vilket gör erfarenheten relativt begränsad. Sett från denna bakgrund om huruvida 

islam är oförenlig med demokratin, saknas en inhemsk förståelse och erfarenhet att grunda sig 

på. Men Johansson Heinö (2009, s. 303) menar att det är mer vanligt är att svenskar ser sig 

själva som demokratiska, liberala, jämlika, toleranta och individualistiska. Högt uppburna 

värden i Sverige är; jämställdhet, anti-rasism, sekulärism och universalism. Det som gör 

Sverige annorlunda enligt detta perspektiv, är att svenskar uppskattar och förverkligar dessa 

värden mer än andra, dock är dessa värden universella och inte unikt svenska.  

 

Begreppet integration har enligt Dietmar Loch (2014, s. 623-625) en dubbelbetydelse, dels i 

form av kunskapen om hur en sociologisk sammanhållning är uppbyggd och dels som 

maktverktyg, vilket utgör en jämvikt mellan dess kollektiviserande och åtskiljande styrkor. 

Begreppet integration förekommer vanligast inom politiska, offentliga och akademiska 

diskurser avseende invandrare. Dessa diskurser beskrivs också ha blivit diskurser om 

dominans över fattiga och diskriminerade grupper. Denna distinktion och maktutövning kan 
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ses i Thörns (2004, s. 97-98) beskrivning av medborgarskapsbegreppets definition, som alltid 

innefattat någon form av exklusion, dvs. ”icke-medborgare”. Problemet som främlingen 

möter, i relation till nationsprojektet handlar således om medborgarskapet. Att främlingen 

erhåller medborgarskap sker inte utan villkor, och aldrig heller på ett fullständigt sätt. Ett 

exempel på detta är att, i Sverige får nyblivna medborgare sin identitet som invandrare, men 

som också ärvs av invandrarens barn i form av ”andra generationens invandrare”. 

 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Tidigare forskning visar att media kan vidga vår uppfattning om omvärlden, utan att vi 

behöver interagera med andra. Men media kan också fungera som ”gatekeepers”, genom att 

specifika delar väljs ut innan publiken får ta del av det. På detta sätt kan vissa nyheter få större 

utrymme i media än andra och därmed kan den förmedlade verkligheten vara en begränsad 

representation av verkligheten. Media är underordnad politisk, ekonomisk och juridisk 

reglering, och används som effektiva maktinstrument i syfte att på olika sätt påverka 

samhället och mediekonsumenterna. 

 

Nationalism är ett fenomen med förankring till historiska processer vilka bygger på komplexa 

uppfattningar om folket, nationen och tillhörigheten. I makt eller politiskt sammanhang 

används nationalismen av majoriteten för legitimering av politisk nationell ordning.  

Den svenska moderniteten anses vara förknippad med reformismen och pragmatismens 

värderingar, samt en rationalistisk tillämpning på sociala problem.  

 

Invandrargemenskaper och etniska minoriteter som internt ”signifikanta andra” ses som 

provocerande för nationalismen. Att upprätthålla staten ställer krav på ett enat ”vi” som 

innebär att nationerna måste vara homogena. Föreställningen om hot och risker är förankrade 

i människans historiska erfarenheter och livsstil som präglas av det moderna samhället. Det 

moderna samhället fragmenterar och segregerar sina invånare och ställer de mot varandra i 

form av ”vi” och ”dem”. Det är i denna samhällsstruktur som människornas moraliska 

instinkter blir socialt skapade.  

 

3. Teoretisk- och begreppslig referensram 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka uppfattningar och attityder om nationalism som 

presenteras och konstrueras i svensk press, där valet av teori och metod är 
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kritiskdiskursanalys. Denna metod ger både analytiska verktyg och teoretiska aspekter. I detta 

avsnitt kommer jag redogöra för studiens teoretiska ramverk och begrepp. 

 

3.1 Socialkonstruktionistiskt perspektiv 

Jag har valt att använda mig av det socialkonstruktionistiska angreppsättet då jag ämnar 

studera texter inom forskningsområdet avseende uppfattningar och attityder om nationalism. 

Forskning som bedrivs med en socialkonstrutionistisk utgångspunkt, ämnar ofta diskutera 

eller påvisa hur olika sociala konstruktioner ser ut och hur dessa har blivit till. Vivien Burr 

(2003, s. 2-5) skriver att socialkonstruktionister studerar förståelsen av världen ur fyra 

premisser, en kritisk inställning till rådande kunskap, historisk och kulturell specificitet, 

samband mellan kunskap och sociala processer samt samband mellan kunskap och social 

handling. Med en kritisk inställning till rådande kunskap manar socialkonstruktionism till att 

vara kritisk till kunskap som vi tar för givet. Enligt denna teoretiska syn finns ingen objektiv 

eller essentiell kunskap. Individer konstruerar sin egen version av verkligheten. Den kunskap 

som redan finns presenterad är någon annans tolkning och sätt att uppfatta verkligheten. Med 

historisk och kulturell specificitet menas det språk och de kategorier vi använder för att förstå 

världen samt att dessa är historiskt och kulturellt relativa, dvs. allt beror på kontext. Vår 

världssyn är summan av enskilda uppfattningar och insikter som är historiskt och kulturellt 

betingade.  

 

Vidare beskriver Burr (2003) att samband mellan kunskap och sociala processer innebär att 

kunskapen om vår omvärld konstrueras genom sociala interaktioner med andra individer. Det 

är genom daglig interaktion som vår världsbild skapas och utvecklas, våra möten med andra 

människor bidrar till utbyte av kunskap, som även formar nya uppfattningar inom oss själva. 

Av denna anledning är språk och språkbrukets förändring över tid av intresse för 

socialkonstruktionism. Den fjärde och sista premissen, samband mellan kunskap och social 

handling innebär att sociala konstruktioner är högst påverkande och formar människors 

tillvaro. Det finns otaligt många sociala konstruktioner och verklighetsuppfattningar som 

föranleder olika sorters handlingar (Burr, 2003, s. 2-5).  
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3.2 Diskursbegreppet 

Diskursbegreppet används inom en rad olika discipliner och teoretiska områden. 

Diskursbegreppet är präglat av Michel Foucault utifrån socialkonstruktionistiska 

grundantaganden. Kunskap är enligt Foucault en avspegling av verkligheten och sanningen en 

konstruktion genom diskurserna, där olika kunskapsdomäner avgör vad som är sant och falskt 

samt vilka regler och utsagor som blir vedertagna sanningar i en specifik epok eller kontext 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 19). 

 

Inom diskursanalysen är språket centralt för studien varigenom ett samhälls- och 

humanvetenskapligt forskningsmaterial kan bearbetas. Genom språket är den sociala 

verkligheten organiserad och genom texterna kan diskurser och andra manifestationer träda 

fram. Vid analysförfarande föreligger en nära relation mellan maktförhållanden och teorier 

om verkligheten som styrs och framställs genom språket (Bergström & Boréus, 2005:307).  

Språket ses som konstituerande genom att den ger mening till olika fenomen i omgivningen. 

Detta skapas i samspel mellan människor där språket genererar och konstruerar olika 

verkligheter (Wetherell, Taylor & Yates, 2001, s. 5-6,11-12). Diskursbegreppet kan förenklat 

beskrivas som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen eller ett utsnitt av världen.”. 

Diskurs blir ett sätt att förstå den sociala världen där individens handlingar är kontextbundna 

och konkreta, och samtidigt institutionaliserade och socialt förankrade vilket ger en viss 

regelbundenhet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7, 25). 

 

Diskurserna skapar mening, formar uppfattningar och legitimerar beteende samt öppnar upp 

för skapande av ideologi. Det som lägger grunden till diskursiva handlingar är de 

överenskommelser och normer som följer diskurserna. Detta innebär att normer och symboler 

förenar individer av samma kulturella områden, som låter medlemmarna tolka verkligheten på 

samma eller liknande sätt. I ett klassindelat samhälle relateras sociala formationer till makt 

och sociala grupper som maktinnehavare. De sociala gruppernas möjligheter skiljer sig i 

styrka när det gäller att producera eller påverka diskursen (Medina, 2013, s. 53-55,58). 

Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv blir det relevant att studera interaktionen 

mellan textproducent och textkonsument, då språket genom de texter som läsaren konsumerar 

formar uppfattningar om vår omvärld, oss själva och andra. I sin tur leder det enligt 

socialkonstruktionism, till sociala handlingar baserade på den kunskap vi förvärvar och som 

formar vår tillvaro.  
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3.3 Den kritiska diskursanalysens principer 

3.3.1 Diskurs och makt 

Kritisk diskursanalys grundar sig i föreställningen om att maktförhållanden i samhället är 

konstruerade av diskursiva praktiker. Maktförhållanden yttrar sig diskursivt och kritisk 

diskursanalys har syftet att påvisa hur det, inom och via diskurser, förhandlas om olika sociala 

maktrelationer samt vilka konsekvenser dessa har, hur dessa upprätthålls och vad dessa får för 

betydelse för olika grupper i samhället (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 69). 

Positionering är ett exempel på hur maktkamp kan yttra sig språkligen. Positionering 

synliggör både makten i de tillgängliga diskurserna och makten att kontrollera beteenden 

vilket avgörs beroende på vad som erbjuds, accepteras eller dementeras i det vardagliga talet 

(Burr, 2003, s. 113,115). 

 

3.3.2 Diskurs och ideologi 

Det har traditionellt sett funnits två fundamentala sätt att skåda ideologi. Det ena är av 

beskrivande karaktär och systemmässiga egenskaper av tankar, övertygelser och symboliska 

handlingar som återses i sociala handlingar och politiska projekt. Den andra traditionen 

betraktar ideologi som något som är med och upprätthåller de ojämlika maktförhållandena, 

vilket går under definitionen som den kritiska uppfattningen av ideologi. Inom denna 

uppfattning skådas ideologi ur två aspekter där den ena bilden av världen är indelad i 

hierarkier och formad efter en bestämd grupp. Detta hänvisar till social klass och som menar 

att det råder skilda värderingar och normer som styr beteendet. Den andra aspekten är det 

falskt medvetande, vilket syftar på att en social klass kan anamma värderingar från en annan 

och internalisera dessa till det egna. Distinktionen mellan dessa två aspekter i synen på 

ideologi är att den första förankrar sig i kultur och den andra i hegemoni (Medina, 2013, s. 

66). 

 

3.3.3 Diskurs och hegemoni 

Hegemoni är en process av interna konflikter för att reducera den stora mängden av olika 

viljor i syfte att nå samförstånd och göra hegemonin möjlig eller mer giltig (Medina, 2013, s. 

69). Diskurser har ett ömsesidigt hierarkiskt förhållande som liknar andra hierarkier i 

samhället med en rangordning som är beroende av social status och med möjlighet att 

påverka. I diskurssammanhang handlar hegemoni inte bara om dominans, utan också om en 

handlingsprocess som inbegriper samexistens av konkurrerande diskurser. Detta innebär en 
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(Fairclough, 1992, s. 73, i 

Winther Jørgensen & Phillips, 

2000, s. 74) 

 

ständig kamp med riktning att fastställa en betydelse för att nå en konsensus. Men hegemoni 

kan aldrig fullbordas, och rådande konsensus är därmed tillfällig och instabil. En diskurs med 

stora spridningsmöjligheter har även en större potential att vinna acceptans och kan därmed 

påverka verklighetsuppfattningen hos människor. Om diskursen överensstämmer med sociala 

konventioner, kan den lättare anammas och dess hegemoni accepteras (Medina, 2013, s. 55-

70). 

 

4. Metod 

Jag har valt att använda den kritiska diskursanalysen (CDA) som 

metod, där analysen genomförs utifrån Norman Faircloughs 

tredimensionella modell. Nedan beskrivs den tredimensionella 

modellen utifrån dimensionerna, text, diskursiv praktik och 

socialpraktik. Inom dessa dimensioner finns analysverktyg, vilka 

sedan kommer att redogöras för. De inkluderade 

analysverktygen är vokabulär, kohesion, modalitet, 

intertextualitet, och interdiskursivitet. 

 

4.3 Norman Faircloughs tredimensionella modell 

I kritisk diskursanalys kan analysen delas in i tre olika dimensioner, text, diskursiv praktik och 

social praktik. I denna metodologiska ordning får de tre stegen följande innebörd, 1) 

Beskrivning motsvarar en lingvistisk analys av text. 2) Tolkning motsvarar analysen av 

relationer mellan text och interaktion, samt relationen mellan produktion och tolkning. 3) 

Förklaring motsvarar analys av relationen mellan interaktion och sammanhanget (Medina, 

2013, s. 74). Nedan beskrivs de olika analysdimensionerna i den följd som dessa har 

genomförts, för att utifrån metodens förfaringssätt synliggöra kommunikativa händelser 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 74).   

 

4.3.1 Dimensionen text 

Analysen i dimensionen text syftar till att synliggöra de språkliga karaktärerna och kartlägga 

fundamenten för de olika aktörernas konstruktion av sociala relationer. En aktör utvecklar 

dennes egen profil med hjälp av den diskurs som denne omfattar. Vidare är detta något som 

påverkar dennes relationer till omvärlden. Att identifiera sig med en viss diskurs är således en 

verbal gestaltning som syftar till att hävda sin egen ställning för att särskilja sig från andra 
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aktörer. Genom aktörers egna identifieringar till ting och individer går det att utläsa 

positionering och konstruktion av deras sociala relationer. Detta kan ses då det oftast finns en 

aktör bakom varje författad text. Texten kan således relateras till att vara en privat egendom, 

då texten gestaltar skribentens egen föreställning. Beroende på kontext kan dessa texter 

eventuellt väcka engagemang hos textkonsumenter. Det finns olika verktyg för analys i denna 

dimension. I denna studie används analysverktygen, vokabulär, kohesion och modalitet. Med 

analysverktyget vokabulär studeras val av de ord som används inom texterna och hur de 

kommer till uttryck. Orden ger särskild karaktär till temat. Vokabulär används för att se vilka 

teman som återkommer och vilka som undviks att användas, och samtidigt vilka ord som trots 

det skulle kunna användas. Kohesion syftar till att beskriva hur retoriken inom texterna som 

studeras kan kopplas samman, hur olika argument presenteras och hur satserna står i relation 

till varandra. Vidare används kohesion för att synliggöra hur textproducenternas nivå av 

samstämmighet i deras meningar går i led med varandra, sk. ”affinitet” och hur de valda orden 

bidrar till framställandet av de egna målen (Medina, 2013, s. 77-79). 

 

Modalitet innebär ”det sätt” och som analysverktyg sätter fokus på den grad av instämmande 

som den sociala aktören har i sitt påstående. Med påståenden som ”det är vågigt på sjön” och 

”jag tycker det är vågigt på sjön” fogar sig skribenten-/talaren på ett sätt som är starkare än 

”kanske är det lite vågigt på sjön”. Konstruktionen av diskursen får konsekvenser beroende på 

vilken modalitet som används. Detta påverkar både sociala relationer och kunskaps- och 

betydelsesystem. En talare kan forma sin retorik och främja sin auktoritet genom modalitet. 

Detta genom att uttrycka påståenden objektivt istället för subjektivt som exempelvis, ”det är 

farligt att leka med granater” istället för ”jag anser att det är farligt att leka med granater”.  

Många gånger lägger massmedier tolkningar som hävdar en sanning genom kategoriska och 

objektiva modaliteter (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 87-88). Begreppet modalitet 

används då det empiriska materialet för denna studie består av artiklar från svensk press som 

återberättar de sociala aktörernas uttalanden och tyckanden, vilka exempelvis kan vara 

enskilda representanter för eller hela organisationer, politiska partier och myndigheter. 

 

4.3.2 Dimensionen diskursiv praktik 

Genom diskursiv praktik konstateras på vilket sätt texten är producerad och hur den sprids 

samt konsumeras. Det är i denna dimension som länken mellan text och social praktik fastslås 

av diskursiv praktik. Syftet är att synliggöra hur den producerande aktören och den 
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konsumerande aktören drar nytta av den text som distribuerats, genom det sociala kapital som 

är av betydelse för strukturen i diskursordningen (Medina, 2013, s. 80,85). 

 

Det som utgör att en säregen och inringad diskursiv praktik träder fram, är att det råder olika 

sociala intressen gällande ett ämne – en fråga. Det kan gälla politiska, ekonomiska eller 

vetenskapliga teman som exempelvis ”Integrationen i Sverige”. I denna sfär utövas en kamp 

för att definiera ämnet eller frågan på så vis att det tillfredsställer dessa olika läger av 

intressen, som hegemoni syftar till (Medina, 2013, s. 80-81). 

 

Diskursordningen fungerar som ett sorts system som både formar och formas av specifika fall 

av språkbruk. Genom nya kommunikativa former (tal, text, gestaltning, bilder etc.) av olika 

diskurser formas gränserna om och inom diskursordningen, samt mellan olika 

diskursordningar (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 76-77). Diskursordningen är enligt 

Fairclough (2001) en uppsättning av konventioner, som i sina drag relateras till en social 

institution varpå diskursordningen syftar till alla diskursiva praktikerna inom den sociala 

institutionen. Alla de diskurser som konkurrerar på ett visst fält utgör diskursordningen. Det 

är en hopslagning av olika diskurser i ett nätverk av sociala praktiker. Detta innebär att 

diskursordning är begränsat till en huvudfråga och att det finns signifikanta liknelser, relativt 

lika rang av dess sammansättning och ett snarlikt språk (Medina, 2013, s. 81). 

 

Det finns flera verktyg inom dimensionen diskursiv praktik som syftar till att belysa textens 

produktion. De analytiska verktyg som används i denna studie heter intertextualitet och 

interdiskursivitet. Analytiska verktyget intertextualitet fokuserar på själva distributionen av 

texten och det ämnar till att synliggöra hur texterna bygger på andra texter samt om det 

grundar sig på andra typer av texter. Karaktären hos en text kan utvecklas till något helt nytt 

om man använder en textdel och överför det till en ny text. När textproducenter 

omstrukturerarar textdelar från en annan text produceras nya diskurskonfigurationer (Medina, 

2013, s. 82-84). Det andra analytiska verktyget interdiskursivitet syftar till att synliggöra hur 

diskursen produceras samt vilka andra diskurser som den specifika diskursen kan relateras till. 

Ett exempel på det skulle kunna vara huruvida officiella diskurser, gällande ett specifikt tema 

är uttalade med vardagliga diskurser om samma tema, hur en text tar en ny karaktär när den 

citeras eller hur citat utnyttjas ur olika diskurser för att styrka den egna. Genom att istället 

blanda diskurser i den diskursiva praktiken på ett traditionellt sätt, upprätthålls 

dikursordningen och därmed den rådande sociala ordningen (Fairclough 1995 i Winther 
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Jørgensen & Phillips, 2000, s. 77).  En text kan ha någorlunda lika värden i dess betydelse för 

såväl producenten som konsumenten inom den diskursiva praktiken, vilket vilar på 

vedertagna överenskommelser. Det betyder således inte att producent eller konsument har 

samma syn, utan förhåller sig på så vis eniga till dessa värden (Medina, 2013, s. 82-84). 

 

4.3.3 Dimensionen social praktik 

När den diskursiva praktiken och den diskursiva ordningen som den ingår i är kartlagd, så är 

det möjligt att gå vidare till att synliggöra de sociala och kulturella relationer och strukturer  

som fastställer ramen för den diskursiva praktiken. Om denna i större drag handlar om 

produktions- och tolkningsprocessen så omfattas social praktik av produktions- och 

tolkningsförhållanden varigenom diskurserna tar sin form. Med social praktik menas att 

kategorisera analysen av text och diskursiv praktik i relation till det sociokulturella 

sammanhang som dessa är en del av. Syftet är att synliggöra huruvida diskursen bestäms av 

sociala strukturer genom att spåra ideologiska tillhörigheter, hegemoniska förlopp samt 

synliggöra sociala strukturer som styr diskursen (Medina, 2013, s. 85-86). 

 

Tabell 1. Sammanfattning av analysmodellen (inspirerad av Medina, 2013, s. 96) 
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4.4. Material, datainsamling och avgränsning 

4.4.1 Material 

Studiens empiriska material består av artiklar från Sveriges två största tidningar, Aftonbladet 

och Dagens Nyheter. Jag har valt dessa tidningar, dels utifrån deras geografiska spridning och 

dels utifrån att de står för olika ”politisk färg”, Aftonbladet är obundet socialdemokratisk, och 

Dagens Nyheter är obunden liberal samt representerar dessa Sveriges största kvällstidning 

respektive dagstidning. Genom att använda dessa två källor ges en bredare bild av de mediala 

diskurser som råder gällande uppfattningar och attityder om nationalism i Sverige. Ägarna 

bakom Aftonbladet är Shibsted och Landsorganisationen (LO), bakom Dagens Nyheter står 

Bonnierkoncernen, vilka utgör liknande ekonomiska resurser för tidningarna. Studiens 

omfattning och tidsavgränsning styrde även valet att ej inkludera ytterligare källor. 

 

4.4.2 Tillvägagångssätt vid insamling av material 

De valda artiklarna har sökts med hjälp av Uppsala Universitets databas, Kungliga 

bibliotekets databas. Innan databasen valdes gjordes sökningar även i Retriever Media 

Research för att skapa mig en bild av vilket material som gick att finna. Kungliga bibliotekets 

databas valdes då den innehöll samma och fler artiklar än vad som gick att finna i Retriever 

Media Research. Således är samtliga valda artiklar tryckta texter. Sökorden som användes var 

”Nationalism” med olika ändelser samt gjordes sökningen för varje år 2015-2019 i vardera 

tidning. 

 

Det är forskningsfrågan som är avgörande för datainsamlingen i den kvalitativa forskningen, 

snarare än att skapa ett representativt urval av populationen. Inom kritisk diskursanalys finns 

det inte några fasta krav på hur datainsamling ska genomföras, däremot verkar urvalet för att 

identifiera material som har signifikans för forskningsfrågan. Det finns dock några generella 

principer, bland annat att använda empiriskt material ur ”typiska texter” eller som kan 

relateras till institutionellt skikt (Medina, 2013, s. 23). Utifrån detta kan de valda artiklarna 

ses som typiska texter. Den breda sökningen gjordes även för att få variation och inte gå miste 

om material som skulle kunna vara relevant för studiens syfte, vilket är en annan urvalsprincip 

för diskursanalys. Detta för att få tillgång till de oppositionella diskurser som har relevans för 

diskussionen (Medina, 2013, s. 24-25). 
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4.4.3 Urval och avgränsning 

Efter sökningarna valdes totalt 250 artiklar ut från Aftonbladet och Dagens Nyheter, för 

fördjupad läsning och därefter gjordes ytterligare en avgränsning till artiklar publicerade av 

ledare på ledarsidan. Bortvalda artiklar bestod i debattartiklar, krönikor, nyheter och 

publicerade på kultursidan. Urvalet blev därefter 78 artiklar som valdes för ytterligare 

fördjupad läsning och slutligen valdes 17 artiklar till studien för analys. Att valet blev 

ledarsidan handlar om att syftet med sidan är att påverka läsarnas kunskap, attityder och 

åsikter samt politiska beteende. Ledarskribenterna har inflytande över vilka ämnen som 

textkonsumenterna har åsikter om, framförallt under valkampanjer. Ledarsidan spelar således 

en betydande roll för vilken dagordning av politiska frågor och ämnesområden som framhålls 

i svensk press (Bolin, Hinnfors & Strömbäck, 2009, s. 193). Utifrån studiens syfte, att 

undersöka uppfattningar och attityder om nationalism valdes därför artiklar från 

ledarskribenter. De valda texterna skiljer sig åt i både utformning och i dess diskursiva 

praktik. De inkluderade artiklars tidsperiod avgränsar sig till år 2015–2019. Att avgränsningen 

sträcker sig till 2015 baserar sig på den stora flyktingvågen som följdes av en 

migrationspolitisk vändning, vilket på olika sätt har omtalats i media. 

 

4.4.5 Kodning 

De valda artiklar har jag läst flera gånger för att få en känsla om av texterna samt se vilka 

återkommande teman som uppenbarat sig. Jag har även granskat artiklarna utifrån språket, 

meningsuppbyggnader och utmärkande ord. Vid läsningen framkom tre dominerande 

diskurser, svenska värderingsdiskursen, nationalism som hot mot liberal demokrati och 

förskjutningsdiskursen.   

 

4.5 Etik, möjligheter och begränsningar 

Studiens data är hämtad ur offentligt tillgängliga databaser och den valda empirin är tryckta 

artiklar på ledarsidan i Aftonbladet och Dagens Nyheter. Artiklarna är således riktade till alla 

tänkbara läsare. Artiklarna är skrivna av olika skribenter som i vissa fall publicerat sitt namn 

och ibland är det osignerade ledare. Både tidningen och skribenten står för de åsikter som 

publicerats, då syftet med ledarsidan är att förmedla budskap och bilda opinion. Jag har dock 

valt att utelämna namngivna skribenter, men framförallt utifrån att jag bedömde att denna 

information inte var relevant för presentationen av diskurserna i analysen. Detta med 

anledning av att samtliga artiklar är publicerade på ledarsidan som styrs av tidningens 
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politiska ideologi. Avidentifiering och anonymitet säkras således inte med anledning av att 

vald empiri består av aktörer som uttryckligen vill föra fram sina åsikter. Utifrån ett etiskt 

perspektiv har jag därför inte funnit anledning att fördjupa mig i detta. 

Den kritiska diskursanalysen är en metod som fungerar som främjande för att synliggöra 

maktförhållanden, men även påverka politisk förändring i samhället. På så sätt kan metoden 

användas för att medvetandegöra olika grupper i samhället samt de rådande maktstrukturena 

och i vilken sociokulturell kontext dessa upprätthålls och produceras (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000, s. 69, 91-92). Den har en socialkonstruktionistiskt ansats och innebär att det 

inte finns en objektiv eller ”sann” kunskap. Människor konstruerar sin egen version av 

verkligheten. Nya verkligheter skapas i interaktion med andra, där språket är av betydelse för 

vår upplevelse av verkligheten (Burr, 2003, s. 2-5). En begränsning med metoden skulle alltså 

kunna vara att forskaren intar en subjektiv position, i relation till det som ämnas studeras, 

vilket skulle kunna påverka studiens resultat. Syftet med studien är dock inte att framställa en 

”sanning”, varför denna begränsning inte anses vara betydande för studiens resultat, men 

aspekten anses ändå vara viktig för att löpande under studien medvetandegöra den egna 

positionen som forskare i relation till studien. En annan begränsning i studien är att materialet 

inte inkluderar uppfattningar och attityder om nationalism från ytterligheterna. Dock var valet 

medvetet då jag ämnade studera artiklar från det ledarsidor i de två största svenska dags- och 

kvällstidningarna i Sverige.  

 

5. Analys och resultat 

I denna analys används kritisk diskursanalys för att granska artiklar från ledarsidan i Dagens 

Nyheter och Aftonbladet mellan år 2015-2019, utifrån studiens syfte om vilka uppfattningar 

och attityder om nationalism som presenteras och konstrueras. Analysen består av tre delar, i 

dimensionen text presenteras textutdrag ifrån det empiriska materialet. Där tittar jag på 

textens egenskaper, exempelvis ordval, modalitet och meningars grammatiska uppbyggnad 

samt dess sammanhang. Därefter presenteras den diskursiva praktiken, interdiskursivitet och 

intertextualitet (produktions- och konsumtionsförhållandena) som sedan avslutas med analys 

av den sociala praktiken som diskurserna omfattas inom, där teoretiska begrepp och 

perspektiv kopplas på.  

 



25 

 

5.1 Analys av text 

I läsningen av samtliga artiklar för studien framkommer det uppfattningar och attityder om 

nationalism med diskussioner om svenska värderingar, ibland underförstådda meningar om 

nationalism som hot mot liberal demokrati, och en förskjutning inom politiken vad gäller 

dialog med Sverigedemokraterna. Läsningen har även givit inblick i ett antal mindre diskurser 

som lyfter fram aspekter av ekonomi i relation till nationalism samt myter som lockar till 

nationalism.  Dessa ingår dock i den övergripande diskursanalysen och belyses inte vidare i 

denna studie. Jag kommer att presentera de tre största diskurserna som gått att utläsa i 

artiklarna för denna studie; Svenska värderingsdiskuren, Nationalism som hot mot liberal 

demokrati och Förskjutningsdiskursen. De citat som presenteras nedan är texter som jag anser 

på olika sätt belyser och representerar diskurserna.  

 

5.1.1 Svenska värderingsdiskursen 

Svenska värderingsdiskursen bygger på flertalet artiklar som lyfter fram en maktkamp om vad 

som utgör svenska värderingar. Vidare framkommer att svenska värderingar inte går att 

fastställa som något säreget utan det finns en öppenhet och tolerans för olikheter, som i många 

avseenden likställs med liberala demokratiska värderingar. Det framkommer finnas ett ”vi” 

och ”dem”-tänk. ”Vi” som står för liberala värdegrunder och ”dem andra” som står för icke-

liberala värderingar. ”Vi” i detta fall utgörs av aktörerna, Dagens Nyheter och Aftonbladet 

men även politiker som hittills utgör större delen av etablissemanget. I artiklarna diskuteras 

vad som är svenska värderingar där exempelvis politiska partier för retoriken om svenska 

värderingar med mål att vinna tillbaka väljare från Sverigedemokraterna. I artiklarna 

framkommer ställningstagande mot främlingsfientlighet och nationalistiska vindar där dessa 

beskrivs vara exkluderande. Samtidigt utgör svenska värderingdiskursen diskussioner om att 

stärka medborgarskapets status och integration. Dock under villkor att bibehålla liberala 

värderingar och respekt för den enskildes autonomi. Detta framgår i citatet nedan, där 

medborgarskapets värde för samhörighet med Sverige och den värdegrund som 

medborgarskapet grundar sig på beskrivs, samt hur det utmanas av icke liberala värderingar: 

 

”Medborgarskapet förenar alla medborgare och står för samhörighet med Sverige. Så står det 

skrivet i den svenska medborgarskapslagens första paragraf. Lagen uttrycker ett utmärkt ideal. 

Det understryker jämlikhet bortom kulturella och socioekonomiska olikheter. Det är en stabil 

grund för en medborgerlig patriotism, eller om man så vill, en liberal nationalism, i ett 

mångetniskt samhälle. (…) Med tiden har Sverige också blivit alltmer ensamt om att inte 

ställa andra krav på medborgarskap än boende i landet under en begränsad, och jämförelsevis 

kort, period. (…) Januariavtalets 41:a punkt (...) ”Vi vill stärka medborgarskapets status och 
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främja ett inkluderande samhälle. Därför ska ett godkänt prov i svenska och grundläggande 

samhällskunskap vara ett krav för medborgarskap i Sverige.”(…) Men så fort provet närmar 

sig pudelns kärna – demokratins principer, liberala värderingar, jämställdhetens praktik – 

uppstår nästa avvägning: hur testa kunskaper om samhällets normer utan att testa den blivande 

medborgarens värderingar? (…) En liberal demokratisk stat låter varje medborgare ha sina 

värderingar i fred.” (Artikel 1, DN 2019). 

 

I citatet ovan råder en modalitet med hög grad av affinitet. Med referenser till lagstiftningen 

och uttryck som ”Så stå det skrivet” samt att ”Lagen uttrycker ett utmärkt ideal.” ger det en 

uppfattning om att påståendet är objektivt och sanningsenligt men även aktörens egna 

värdering med ord som ”utmärkt”. Att referera till lagtext som alla medborgare står under, 

ger också kraft till uttrycket. Skribenten framhåller även att en liberal demokratisk stat inte 

inskränker sina medborgares rätt till egna värderingar, vilket ger uppfattningen om en objektiv 

sanning men även en policy för hur en liberal stat förhåller sig. Det kan uppfattas som att en 

stat som gör på ett annat sätt inte kan vara liberal demokratisk. Utifrån begreppet kohesion 

dvs. hur retorik och argument används i texterna, kan ett sådant uttryck skapa bilden av ett 

”rätt” och ”fel”.  

  

I citatet nedan framställs en annan aspekt av definitionen av svenska värderingar och vad som 

kan anses vara ”rätt” och ”fel” samt hur begreppet används för olika politiska ändamål: 

 

”Svenska värderingar har varit hett i den svenska politiken sedan flyktingkrisen (…) vars 

främsta syfte är att vinna tillbaka nationalkonservativa SD-väljare. (…) Ingen kan slå fast vad 

svenska värderingar är. Många statsvetare och politiker har försökt. Allt som är säker är att 

svenska värderingar är ett hopkok av influenser från hela världen (…) Svenska värderingar är 

vad man vill att det ska vara. För mig är det jämställdhet, solidaritet, öppenhet (…) När 

politiker använder detta lilla slemmiga ”svenska värderingar” är det i själva verket en 

uppmaning till mottagaren att fylla ut de två tomma orden med fördomar om andra länder, 

religioner, etnicitet och kulturer.” (Artikel 2, Aftonbladet, 2016). 

 

Modaliteten synliggörs bland annat genom ”Ingen kan” eller ”Allt som är säker” där det kan 

ses som att skribenten har ett högt instämmande i sitt eget påstående. Skribentens hänvisning 

till att experter på området inte har kunnat definiera vad svenska värderingar är, ger en bild av 

att politiker och statsvetare har ”misslyckats” att definiera detta. Med grammatiska 

framställningar som ”När politiker använder detta lilla slemmiga” kan det ge läsaren ett 

perspektiv på politiker som ”okunniga”, men uttrycket kan användas för att väcka både 

nyfikenhet eller avsmak hos läsaren, med avsikt att antingen övertyga eller uppröra.  I citatet 

nedan återkommer svårigheter med definitionen av svenska värderingar: 
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”Inte heller i sina politiska åsikter är Sverigedemokraterna särskilt representativa för Sverige. 

De årliga attitydsmätningarna från SOM-institutet i Göteborg visar att många oroar sig för en 

ökad invandring. Men fler oroar sig för ökad främlingsfientlighet. Oron handlar alltså om 

integrationsutmaningar, inte om en allmän fientlighet mot invandrare. (...) Nationalistiska 

värderingar är inte typiskt svenska, de är framför allt ideologiska. Nationalismen är ironiskt 

nog inte ens särskilt nationell, utan tvärtom den mest internationella rörelsen just nu. (...) Vi 

vet vad som händer när den tillåts vinna mark – denna förkrympta, korkade och dödliga avart 

av verklig gemenskap.” (Artikel 3, DN, 2018 -Ledare). 

 

I citatet framställer skribenten att Sverigedemokraternas åsikter inte är representativa för 

Sverige, där skribenten refererar till statistik för att styrka påståendet. Slutsatsen dras om att 

det inte råder en allmän fientlighet mot invandrare utan handlar om oro om 

integrationsutmaningar. Användning av statistik ger läsaren en uppfattning om att skribenten 

har faktaunderlag för påståendet, som då kan uppfattas med hög sanningsgrad. Grader av 

modalitet är hög i citatet där skribenten framställer flera objektiva påståenden, exempelvis 

”Nationalistiska värderingar inte är typiskt svenska”. Skribenten tar ställning mot 

nationalistiska värderingar och öppnar upp för ett kollektivt resonemang genom uttryck som 

”Vi vet vad som händer när den tillåts vinna mark” och sedan använder skribenten 

kraftuttryck i definition av nationalism. Skribenten skapar således för läsaren två läger, ett 

”vi” och ”dem”. Det implicita budskapet kan tolkas som att antingen är läsaren med eller 

emot ”oss”, efter som ”vi vet”. Genom sådana argument kan skribenten, som representant för 

tidningen, således nå ut med sitt budskap för att bilda opinion. 

 

5.1.2 Nationalism som hot mot liberal demokrati 

Diskursen som behandlar nationalism som hot mot liberal demokrati grundar sig främst på 

artiklar som definierar nationalism, som bakomliggande orsak till etnisk rensning, 

särskiljande av personer beroende på religionstillhörighet eller etniskt ursprung. 

Återkommande i artiklarna är ett språkbruk som är både värdeladdat och med negativ 

inställning till nationalism, ofta med exempel eller paralleller till Sverigedemokraterna. 

Vidare behandlas nationalism som en ideologi som är logiskt och moraliskt oförenligt med 

liberalism. Nationalism beskrivs i artiklarna ha en anti-demokratisk och icke liberal 

utgångspunkt. Artiklarna lyfter likheter med den nationalism man kunde se under 

jugoslaviska krigen och de våldsamheter som yttrade sig under andra världskriget. Artiklarna 

pekar på att den nationalistiska retoriken återupprepar sig och blir allt mer synlig i dagens 

Europa och inte minst i Sverige, med Sverigedemokraterna som självutnämnt nationalistiskt 

parti. I citatet nedan ges ett exempel på denna retorik, där den bosnienserbiske generalen 
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Ratko Mladic uttalanden ställs emot svenska krigsveteraners utsagor, vad gäller deras syn på 

nationalism:  

 

”George Orwell har i sin essä definierat ”nationalism” som föreställningen att människor 

klassificeras ”som insekter”. Sommaren 1993 intervjuade reportern Peter Kadhammar, då på 

Expressen, den bosnienserbiske generalen Ratko Mladic. Kadhammar frågade Mladic hur 

många människor som dött i Sarajevo. Mladic svarade: ”Det är inte människor som dött i 

Sarajevo. Det är muslimer. 17 000 närmare bestämt.” Inte människor. Muslimer. Inte 

människor. Insekter. (...) Därför finns det all anledning att lyssna på de svenska 

krigsveteranerna. (...) ”Vi veteraner vet av egen erfarenhet att det inte är den etniska 

blandningen som skapar konflikter. Det är extremister som utnyttjar och underblåser 

motsättningar. Efter kommunismens fall och många års ekonomiskt nedgång i Jugoslavien 

började extrema grupper, inte olikt det parti som vuxit fram i Sverige under senare år, skylla 

alla problem på andra etniska grupper” (...) Är man sann Sverigevän följer man deras 

uppmaning och låter sin röst bli en röst mot de främlingsfientliga krafterna.” (Artikel 4. DN, 

2018). 

 

Det framkommer i citatet finnas två åsiktpoler där den ena framställs vara främlingsfientlig 

och den andra avståndstagande från främlingsfientlighet och extremism. Skribenten drar en 

parallell till George Orwell vilket underbygger denna framställning. Ord som utmärker sig i 

texten är ”Inte människor. Muslimer. Inte människor. Insekter.” vilket ger en uppfattning om 

att de främlingsfientliga gör distinktion på ett avhumaniserande sätt. Skribenten citerar de 

svenska krigsveteranerna samt uppmanar till att lyssna på dem som experter som erfarit 

kriget. Att ta med citat på detta sätt ger bilden av objektivitet och kan främja skribentens 

auktoritet. I uttrycket ”Är man sann Sverigevän följer man deras uppmaning” kan det ge 

läsaren uppfattningen om en uppmaning med starkt sanningsanspråk. Även i citatet nedan kan 

hög modalitet utläsas med flera grammatiska uttryck med starkt sanningsanspråk: 

 

”Sverigedemokraternas migrationspolitik är inte ett uttryck för omsorg om stadsbudgeten. 

Partiet drivs av ideologisk nationalism, inte av fiskala hänsyn. Kärnan är en genuin 

övertygelse att en homogen nationalstat är ”svenskarnas enda chans att få leva som de vill”. 

Därför ska inte bara asylinvandringen stoppas. Integrationspolitiken ska avskaffas och 

invandrare uppmuntras att assimileras eller resa hem. Det mångkulturella samhället ska 

avskaffas och offentliga institutioner ge företräde åt svensk kultur. (…) Välfärds- eller 

arbetsmarknadspolitiken kan Sverigedemokraterna förhandla bort på en eftermiddag (…). 

Man bör åtminstone ha tänkt denna tanke fullt ut innan man beslutar att förhandla med 

Sverigedemokraterna.” (Artikel 5, DN, 2018). 

 

I citatet beskriver skribenten att Sverigedemokraterna har en agenda som inte går i led med 

Sveriges nuvarande samhällsform. Nationalistisk ideologi drivs av en egen agenda som vill 

motverka ett mångkulturellt samhälle och upphäva befintliga samhällsstrukturer. Det finns 

flera uttryck i citatet med starkt sanningsanspråk, ex. ”är inte ett uttryck”, ”Kärnan är en” 
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samt ”ska avskaffas”. När skribenten använder sådana uttryck kan det vara ett sätt att 

framställa de egna målen med texten. Retoriska uttryck som ”Man” i ”Man bör åtminstone ha 

tänkt denna tanke fullt ut innan” blir ett påstående riktat till alla som faller inom ramen för att 

”förhandla med Sverigedemokraterna.”. För att undersöka graden av affinitet i modalitet kan 

i detta citat bruket av uttryck som ”bör” indikera en tolkning vilket för läsaren kan uppfattas 

som fakta. Modaliteten i citaten anses vara hög. 

 

5.1.3 Förskjutningsdiskursen 

Förskjutningsdiskursen grundar sig på artiklar som pekar på att delar av den politiska högern 

tenderar att öppna upp för Sverigedemokraterna, som själva beskriver sig vara emot det 

liberala samhället och har som mål att byta ut det. Sverigedemokraterna beskrivs ha grundats 

av nazister och vitmakt-rörelsen och som under valrörelsen 2018 angrep minoriteter, fria 

medier samt är ett parti med företrädare som kommer från nazistorganisationer. Vidare 

beskrivs det hur det inom Moderaterna finns representanter som kräver att öppna upp för 

samtal med Sverigedemokraterna med syfte att nå makt till ett högt pris. Återkommande i 

artiklarna är exempel på hur Moderaterna öppnar upp för samarbete med 

Sverigedemokraterna och risker som detta medför. Anti-liberala värderingar beskrivs genom 

detta få utrymme i den liberala demokratin. Artiklarna pekar även på att det råder en trend 

bland nordiska länder där högerpolitiken har bildat regering med extremhögerns stöd, samt 

hur borgerligheten historiskt sätt försökt tämja extremhögern och nationalister. Det går även 

att läsa hur nationalistiska rörelser normaliseras och omtalas som ofarliga. Citatet nedan är ett 

exempel på hur detta framkommer i förskjutningsdiskursen: 

 
”Moderater upprepar ständigt och jämt att SD:s väljare måste tas på allvar (…) Budskapet att 

”man måste prata med SD” har upprepats så ofta det senaste året att det kan framstå som att 

ingen någonsin har talat med sverigedemokrater. Det stämmer inte. Till exempel som någon 

gjorde med Jimmie Åkesson den gången han berättade att han föredrar Viktor Orbán framför 

Angela Merkel (…) Och det är just prat som skett de många gånger SD-ledningen talat om att 

det är det liberala samhället som ska bytas ut. (…) Rörelsen inom borgerligheten kan förkläs i 

omsorg om väljare (…) Men vad det handlar om är en höger som vill ha makt, till ett mycket 

högt pris. (…) För Sverigedemokraterna är fortfarande samma parti. De är fortfarande 

självutnämnda fiender till liberaler.” (Artikel 6, DN 2019). 

 

Det framkommer att det finns en syn om att inget annat politiskt parti pratar med 

Sverigedemokraterna och i citatet råder det motsägelser. Att Moderaterna anser att samtal 

med Sverigedemokraterna behövs och att skribenten inte anser det. Citatet har modalitet med 

hög grad av affinitet genom uttryck som ”Det stämmer inte”, vilket kan ge läsaren uppfattning 

om att skribenten lägger fram fakta. Skribenten exemplifierar sedan detta för att stödja sitt 
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argument vilket stärker trovärdigheten i uttrycket. Argument som ”Rörelsen inom 

borgerligheten kan förkläs i omsorg om väljare”, där ord som ”förkläs” ger en undermening 

om att borgerligheten har en annan agenda som står emot ”omsorg om”. Detta kan väcka en 

känsla eller uppfattning hos läsaren om att det råder en dold agenda, vilket skribenten har svar 

på, ”Men vad det handlar om är en höger som vill ha makt, till ett mycket högt pris.”. Sådan 

retorik möjliggör för skribenten att framställa det egna syftet med texten, ex skribentens egna 

ståndpunkter eller tidningens politiska ställningstagande. Ett exempel på hur tidningens 

politiska ställningstagande synliggörs är citatet nedan: 

 

 
” (…) Moderaterna har gång på gång visat att de börjar göra sig redo att samarbeta med 

Sverigedemokraterna, både lokalt och nationellt. Det är ett parti som grundades av nazister 

och Vit Makt-rörelsen och som i denna valrörelse har angripit minoriteter och de fria 

medierna, samtidigt som företrädare efter företrädare har avslöjats med att komma från 

nazistiska organisationer, hylla Adolf Hitler och förnedra Förintelsens offer. (…) I början av 

det förra seklet var svensk politik fruktansvärt polariserad. Den blinda nationalismen härjade i 

Europa och starka krafter mobiliserade mot internationella samarbeten och frihandel. (…) 

Men goda krafter klev fram. Socialdemokrater och liberala organisationer, sida vid sida. De 

säkrade demokratin, de attackerade de sociala klyftorna, de byggde ut välfärden – och det 

skapade ett samhälle som slog världen med häpnad.” (Artikel 7, Aftonbladet 2018). 

 

 

I citatet beskrivs en förskjutning inom politiken där Moderaterna närmar sig ett samarbete 

med Sverigedemokraterna. En historisk beskrivning om nazistiska och nationalistiska krafter 

med förödande effekter redogörs för, som sedan följs upp med en beskrivning av en lösning. 

Där Socialdemokraterna och liberala organisationer ”sida vid sida”, kunde stå emot dessa 

krafter, vilket resulterade i ett väl rustat och fungerande Sverige.  Sverigedemokraterna 

beskrivs som ”ett parti som grundades av nazister och Vit Makt-rörelsen och som i denna 

valrörelse har angripit minoriteter och de fria medierna...”. För läsaren pekar detta ut 

Sverigedemokraterna som icke-liberala. Citatet har modalitet med hög grad av affinitet. 

Skribenten skriver att ”Goda krafter klev fram” och refererar till Socialdemokraterna och 

liberala organisationer och att de ”säkrade demokratin”, ”byggde ut välfärden” och ” slog 

världen med häpnad”. Medan nationalism talas om i termer som ”angripit minoriteter”, 

”förnedra” och ”härjade”. Utifrån denna framställan kan det för läsaren uppfattas finnas två 

motpoler, Sverigedemokraterna på ena sidan och Socialdemokraterna samt liberala 

organisationer på den andra, där Moderaterna nu närmar sig Sverigedemokraterna. Med denna 

retorik framställs Moderaternas närmanden till Sverigedemokraterna som illojal till liberal 

demokrati. Genomgående i citatet framställs påståenden objektivt vilket ger en uppfattning för 

läsaren om att argumenten är baserade på fakta och således är sanningsenliga. 
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5.1.4 Textanalys - sammanfattning  

Syftet med textanalysen var att studera texternas egenskaper utifrån verktygen, vokabulär, 

kohesion och modalitet.  I analysen finner jag fler likheter än skillnader mellan de tre 

diskurserna, svenska värderingsdiskursen, nationalism som hot mot liberal demokrati och 

förskjutningsdiskursen.  

 

Vokabulären i texterna är återkommande negativa i beskrivningen av nationalism, exempelvis 

”förkrympta, korkade och dödliga avart”, ”främlingsfientlighet” och ”nationalismen 

härjade”. Nationalism beskrivs överlag stå i motsats till vad svenska värderingar närmast 

anses vara. Vidare framkommer en negativ attityd mot nationalism som på olika sätt beskrivs 

utgöra ett hot mot liberal demokrati. Återkommande i texterna är att skribenterna drar 

paralleller mellan nationalism och Sverigedemokraterna, där dessa framställs med negativa 

uttryck kopplade till deras politik, exempelvis ”Partiet drivs av ideologisk nationalism” eller 

”Det är ett parti som grundades av nazister och Vit Makt-rörelse”.  

 

Mellan de tre diskurserna framkommer ett upphöjande av den liberala demokratin, både 

uttalat och mer implicit. Genomgående beskrivs liberal demokrati med positiva termer, där 

majoriteten av artiklarna lyfter fram egenskaper hos liberal demokrati som den funktion som 

säkrat demokrati och skapat välfärd. I texterna framkommer att det finns motpoler i form av 

ett ”vi” och ”dem”, där Sverigedemokraterna pekas ut som fiender till liberaler. Genom detta 

positionerar skribenten både sig själv och ”de andra” vilket ger stöd till konstruktionen av den 

egna diskursen. 

 

5.5 Analys av den diskursiva praktiken 

I den diskursiva praktiken analyseras hur texten produceras och konsumeras. Syftet är att med 

verktygen, interdiskursivitet och intertextualitet synliggöra hur texten produceras av 

skribenten eller aktören (tidningen), hur denne bygger på redan existerande diskurser samt hur 

texten konsumeras och tolkas av läsaren (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 75).  

  

5.5.1 Interdiskursivitet och intertextualitet 

Det förekommer olika textuella uttryck i diskurserna. I den svenska värderingsdiskursen är 

utmärkande ord och ställningstaganden; maktkamp, öppenhet och tolerans för olikheter men 
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även ett ”vi” och ”dem” gällande liberala värderingar. I diskursen om nationalism som hot 

mot liberal demokrati är de framträdande formuleringarna liknelser, exempelvis mellan 

nationalism och våldsamheter, värdeladdat språkbruk och åtskiljande av människor beroende 

på trostillhörighet samt etniskt ursprung. Inom förskjutningsdiskursen framkommer att det 

råder en trend bland nordiska länder, att högerpolitiken tar hjälp av extremhögerns stöd samt 

uttrycks det att anti-liberala värderingar får utrymme i den liberala demokratin.  

Sammantaget för alla diskurser är att nationalism och Sverigedemokraterna som politiskt 

parti, utpekas stå i motsats till vad de sociala aktörerna (Aftonbladet och Dagens Nyheter) står 

för. Ofta definieras nationalism och Sverigedemokraterna i negativa termer som exempelvis 

”avart”, icke-liberala och inte förenliga med svenska värderingar. Samtidigt framgår att 

begreppet ”svenska värderingar” är svårdefinierat, men påpekanden görs genomgående i 

texterna om vad som inte ingår i begreppet, exempelvis med uttryck som ”Nationalismen är 

ironiskt nog inte ens särskilt nationell, utan tvärtom den mest internationella rörelsen just 

nu”. Utifrån detta bedöms interdiskursiviteten som hög vilket tyder på att den sociala 

ordningen är i en förändringsprocess (Fairclough 1995 i Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 

s. 77). Således framstår diskursordningen som delvis förändrad under perioden år 2015–2019.  

I texterna framställs nationalism och Sverigedemokraterna stå i lägre ”rang” i relation till 

förespråkare för liberal demokrati. Den sociala aktören förespråkar liberal demokrati och 

höjer därmed upp sig själv. I strävan efter hegemoniskt övertag positionerar aktören sig själv 

med en status. På det viset vidmakthålls betydelsen av diskurserna. Diskurs med stora 

spridningsmöjligheter har även en större potential att vinna acceptans, och då Aftonbladet 

samt Dagens Nyheter är de två största kvälls- respektive dagstidningarna i Sverige, kan de 

med sina texter påverka verklighetsuppfattningen hos läsaren. Eftersom diskurserna 

reproduceras i texterna och framställs överensstämma med sociala konventioner, kan läsaren 

lättare påverkas av dessa. Acceptansen för diskursen får genom detta ett hegemoniskt övertag 

(Medina, 2013, s. 55-70).  

Syftet med tidningsartiklarna är att dessa produceras för att påverka läsaren. Då samtliga 

artiklar är publicerade på ledarsidan, där funktionen med sidan är att manifestera tidningens 

politiska färg, vilket i klarspråk handlar om att bilda opinion och därmed kan tidningens 

ideologiska budskap spridas (Medina, 2013, s. 66). 

I analysen av texterna framkommer att Aftonbladet och Dagens Nyheter har fler likheter än 

skillnader i texternas retorik. Hos de båda aktörerna framkommer framförallt grammatiskt 

objektiva uttryck, vilket ger uppfattningen om starka sanningsanspråk i texternas 
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framställning, men som är vanligt förekommande i media (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000, s. 87-88). En skillnad mellan Aftonbladet och Dagens Nyheter är att den senare oftare 

refererar till andra texter eller expertkunniga för att styrka påståenden. Aftonbladet använder 

oftare subjektiva formuleringar i ”jag-form” som kan ge intryck av ett informellt- och 

personligt riktat budskap till läsaren.  

 

5.5.2 Diskursiv praktik – sammanfattning 

De tre diskurserna har hög interdiskursivitet vilket indikerar en förändring i sociala processer 

och den sociala ordningen. Diskursordningen reproducerar de befintliga diskurserna inom 

samma område, och det framstår därmed pågå en förändringsprocess. Samtliga diskurser 

reproducerar en bild av nationalism och Sverigedemokraterna som står i motsats till 

nuvarande samhällsform, och refererar ofta till allmänt kända historiska händelser med 

negativa följder. Trots att det är olika sociala aktörer (Aftonbladet och Dagens Nyheter) samt 

har olika politisk färg, står de på samma sida av diskursen där båda framhäver de liberala 

demokratiska värdegrunderna som hegemoniska, således föreligger ett gemensamt intresse 

hos de sociala aktörerna. På så vis upprätthålls även en norm om den liberala demokratins 

värderingar. 

 

5.6 Analys av den social praktiken 

I den sociala praktiken, den sista dimensionen av Faircloughs analysmodell, synliggörs de 

sociala och kulturella relationer och strukturer som fastställer ramen för den diskursiva 

praktiken. Här används det socialkonstruktionistiska perspektivet, de teoretiska begreppen; 

makt, ideologi och hegemoni samt tidigare forskning. Syftet är att synliggöra hur diskursen 

bestäms av sociala strukturer genom att titta på ideologiska aspekter, hegemoniska förlopp 

samt synliggöra de sociala strukturer som styr diskursen (Medina, 2013, s. 85-86).  

 

De sociala aktörerna som ingår i studien är Aftonbladet och Dagens Nyheter som 

representeras av olika skribenter på respektive ledarsida. De diskurser som synliggjorts är som 

presenterat ovan, svenska värderingsdiskursen, nationalism som hot mot liberal demokrati och 

förskjutningsdiskursen. Dessa utgör det som är diskursordningen i den diskursiva praktiken. 
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5.6.1 Makt, ideologi och hegemoni 

De tre diskurserna bidrar med olika framställningar om verkligheten men härrör ur samma 

eller närliggande framställning om liberala värderingar som det ”rätta”. Diskurserna drar 

således åt samma håll. Men en diskurs definieras även av vad som inte framställs och vilka 

sociala aktörer som inte kommer till tals. De diskurser som råder gör det därför möjligt att tala 

om världen på ett visst sätt, men samtidigt gör det möjligt för de sociala aktörerna att 

exkludera alternativa sätt att uppfatta den på. Dock är diskursordningen inte statiskt utan 

utmanas hela tiden av nya formulerade diskurser, både mellan och inom olika diskurser, vilket 

innebär att diskursordningen kan utmanas av motståndsdiskurser (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s. 76-77). Diskursordningen kan därför förändras utifrån sociala händelser som 

exempelvis flyktingkrisen 2015 eller riksdagsvalet 2018, där diskussioner och ett nytt eller 

förändrat språkbruk kan uppstå. 

 

Det finns exempelvis historiskt vedertagna uppfattningar och liknelser mellan nationalismens 

uttryck under jugoslaviska krigen, vilka även kan relateras till liknelser från Förintelsen. 

Dessa uppfattningar har etablerats i samhällsinstitutioner som exempelvis Forum för levande 

historia, en myndighet upprättad för att främja demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter 

med utgångspunkt i Förintelsen (Levandehistoria, 2019). Genom sådana institutionella 

samhällsformer, vidmakthålls de sociokulturella normerna, och diskurserna har därmed större 

utrymme att nå hegemoniskt övertag. De analyserade texternas auktoritet och diskursernas 

tillförlitlighet underbyggs ofta med exempel från historiska händelser och tilltro till dessa.  

 

Diskurser blir även ideologiska när beskrivningar av dess karaktär synliggörs och hävdas vid 

väl valda passager i kommunikativa händelser. Detta kan ses när den sociala aktören 

exempelvis lyfter fram svenska krigsveteraners undertecknande mot främlingsfientlighet och 

vidare påpekar ”Är man sann Sverige vän följer man deras uppmaning och låter sin röst bli 

en röst mot främlingsfientliga krafterna”. Denna beskrivning bär karaktären av vad 

”sverigevänner” står för och ämnar påverka läsaren (textkonsumenten) till ställningstagande 

(Medina, 2013, s. 66). Denna del av texten kan tolkas vara villkorad, och vidare pekar på ett 

”rätt” och ”fel” eller vara ”med” eller ”emot” oss. Utifrån detta framkommer positionering av 

den sociala aktören (skribenten) i relation till främlingsfientlighet. Genom sådan positionering 

synliggörs både makten i de tillgängliga diskurserna och makten att kontrollera beteenden, 

men som samtidigt ger utrymme för exempelvis textkonsumentens engagemang i dessa 

diskurser och uttrycka dem i sociala situationer (Burr, 2003, s. 113). Genom att positionera 
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oss själva och andra i diskussionerna så får det således effekt både för den sociala handlingen 

men framförallt för identitetsskapande, och på så vis pågår maktpositionering. 

 

5.6.2 Den sociala praktiken - socialkonstruktionism 

Svenska värderingar framhävs flera gånger i texterna vara svårdefinierade men att det 

samtidigt finns vissa värden som kan anses vara likställda med svenska värderingar, som 

öppenhet och tolerans för olikheter. Detta går i led med tidigare forskning där Johansson 

Heinö (2009, s. 303) menar att svenskar många gånger ser sig som demokratiska, liberala, 

jämlika och toleranta där dessa värden är högt uppburna i Sverige. Värdena anses dock vara 

universella och inte unika för Sverige, däremot uppskattar svenskar dessa värden mer än 

andra. I ljuset av detta skulle diskursens jämna spridning över tidsperioden år 2016-2019, 

kunna förstås utifrån att flyktingkrisen som skedde 2015 medförde nya samhälleliga 

utmaningar vilka utmanade dessa för svenskarna, viktiga värderingar. Dessa utmaningar 

skulle utifrån ett socialkonstrutionistiskt perspektiv kunna ses som ett omförhandlande av 

tidigare kunskap som bygger på interaktion med omvärlden. De intryck vi får skapar nya 

bilder av omvärlden och därmed ställningstaganden. Omförhandling av uppfattningar om 

verkligheten kan således legitimera ett nytt handlande (Burr, 2003, s. 2-5). Ett exempel på 

detta som framkommit i analysen av texterna är diskussionen om att stärka medborgarskapets 

status genom kunskapsprov. Detta kan även ses i tidigare forskning där Rydgren (2010, s.  58-

66) beskriver hur invandringsfrågan blir politiserad, genom att frågan visar sig i politiska 

handlingar och beslut som fattas. Vidare beskrivs även hur attityder förändras i och med att 

invandringsfrågan blir en maktkamp, även bland övriga etablerade partier. På så sätt kan en 

förskjutning ske.  

 

Den protektionistiska retorik som är vanlig inom högerpopulism gör avtryck då vissa 

sakfrågor politiseras. Så när den liberala demokratin möter utmaningar där icke liberala 

värderingar och högerpopulism vinner kraft, får dessa starkare fotfäste i politiken. Detta kan 

ses bland annat i en hårdare retorik vad gäller integration och medborgarskapsfrågor. Vidare 

går det att se hur attityder yttrar sig i medborgarskapsbegreppet, där Thörn (2004, s. 97-98) 

menar att definitionen av begreppet i praktiken alltid innefattar någon form av exklusion, dvs. 

som förutsätter icke-medborgare. I det demokratiska nationsprojektet blir därför invandrarens 

problem relaterat till medborgarskapet, där beslut ibland fattas om att skänka denne 

medborgarskap. Dock är detta alltid villkorat och sker aldrig på ett fullständigt vis samt att 

nyblivna medborgare i Sverige exempelvis behåller sin identitet som invandrare, vilken också 
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ärvs av deras barn i form av ”andra generationens invandrare”. Så när politiker talar om 

invandring, positionerar de sin ideologi vilket kan leda till en manifesterande kultur och norm 

som medborgaren anammar eller förhåller sig till. På så vis kan attityderna leda till sociala- 

och politiska handlingar (Burr, 2003, s. 2-5). 

 

I diskursen om nationalism som hot mot demokratin förmedlar de sociala aktörerna 

(Aftobladet och Dagens Nyheter) en bild om vad som är ”rätt” och ”fel” där liberal demokrati 

utmanas av icke-liberala värderingar. Som nämnts ovan, positionerar de sociala aktörerna sig 

på den rätta sidan, där motsatsen är nationalism vilka framgår vara fiender till liberaler. 

Nationalism beskrivs utgöra skillnad på människor beroende på trostillhörighet eller etniskt 

ursprung. I en sociokulturell kontext kan detta förstås utifrån Hjerm och Schnabels (2010, s. 

528) beskrivning av nationalism där skillnaden mellan ett "vi" och "dem" har sitt ursprung i 

politiska och ideologiska idéer, som oftast innehåller myter av gemensamma traditioner eller 

etnokulturell tillhörighet. Betoningen på gemensamma förhållanden bland vissa medlemmar i 

ett samhälle, leder på så vis till särskiljning och uteslutning av "andra", vilka då inte anses 

tillhöra nationen. Nationalistiska känslor uppstår och ökar enligt Hjerm och Schnabel (2010, 

s. 531, 535) vid upplevelsen av ”de andra” som hot. Men för att politikers framställan av 

hotbilder ska väcka dessa känslor måste hoten upplevas som verkliga. Eftersom språket inom 

diskursanalysen är det som ger mening till olika fenomen bidrar också de sociala aktörerna till 

skapandet av dessa hotbilder (Wetherell, Taylor & Yates, 2001, s. 5-6,11-12).  Utifrån detta 

kan de sociala aktörerna på olika sätt bidra till graden av de nationalistiska känslorna eller 

uppfattningen om hoten som verkliga. I den diskursiva kampen kan detta även ge kraft åt de 

sociala aktörerna på motsatt sida. Positioneringen avgörs beroende på vad som erbjuds, 

accepteras eller dementeras i det vardagliga talet (Burr, 2003, s. 115). 

 

Det framkommer i förskjutningsdiskuren hur högerpolitiken beskrivs ta hjälp av 

extremhögerns stöd, i detta fall Sverigedemokraterna, för att nå makt men att detta är förenligt 

med ett högt pris då Sverigedemokraterna vill byta ut det liberala samhället. Bauman (1991, s. 

36, 40-41) menar att i det moderna samhället drivs en byråkratisk form av rationalisering, där 

samhället ses som en ”natur” som ska kontrolleras, behärskas och omskapas. Målet med 

rationaliseringen är effektivitet men som saknar etiskt omdöme. I denna mening följer 

logiken: makt ger rätt men som saknar moraliskt värde. På så sätt skulle 

förskjutningsdiskursen kunna förstås, där ”ändamålet helgar medlen”. Rationaliseringen 

medför enligt Bauman (1991, s. 45) också avlegitimering av alla regler för lämpligt 
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uppförande. En förenad konsekvens med detta är att rationaliseringstänket även kan 

rationalisera och rimliggöra förintelseliknande lösningar. Vad som sedan återstår beskriver 

han är, förnekelsen av det egna samvetets auktoritet som den högsta moraliska dygden.  

 

5.6.3 Social praktik – sammanfattning 

I den sociala praktiken framkommer det att samtliga tre diskurserna bidrar med olika aspekter 

men att dessa står i nära led med varandra. I analysen framgår att diskurser(-na) inte är 

statiska utan kan utmanas av det som inte låter sig bli sagt eller nya formulerade diskurser. 

Detta kan ske genom nya sociala händelser som förändrar tidigare kunskap och formar nya 

uppfattningar och attityder, som visar sig i olika sociokulturella kontexter. Det sker en 

löpande positionering av dem sociala aktörerna själva och den diskurs som (re)produceras 

samt vad dessa står i motsats till. Vidare synliggörs hur ideologi produceras i retorik i strävan 

att nå hegemoni.  

  

6. Avslutande diskussion 

6.1 Resultat och diskussion 

Studiens syfte har varit att undersöka hur svensk dags- och kvällspress presenterar och 

konstruerar uppfattningar och attityder om nationalism i Sverige. De sociala aktörerna var 

Aftonbladet och Dagens Nyheter. I analyskapitlet framkommer tre dominerande diskurser om 

nationalism i Sverige; svenska värderingsdiskursen, nationalism som hot mot liberal 

demokrati samt förskjutningsdiskursen, vilka utgör diskursordningen. De uppfattningar och 

attityder som framkommer om nationalism har undersökts under tidsperioden år 2015-2019. 

Studiens frågeställning var; vilka uppfattningar och attityder om nationalism manifesteras i 

svensk press? I studien framträder fem starka uppfattningar om nationalism, som kan utläsas i 

analysens olika dimensioner, vilka är; att nationalism är förknippat med särskiljande av 

personer beroende på trostillhörighet och etnicitet, att nationalism är icke-liberal, att 

nationalism inte är förenlig med svenska värderingar, att nationalism är fientlig samt att 

nationalism förespråkar en homogen samhällsstruktur. De attityder om nationalism som 

framkommit är genomgående negativa och nedvärderande gentemot nationalism, 

avståndstagande samt att nationalism tillskrivs med negativa egenskaper. 

Den diskurs som förekommer under längst period är svenska värderingsdiskursen, mellan år 

2016-2019 där diskursens förändringar i beteenden och sociala normer kan härledas, kopplade 

till synen om nationalism. De andra två diskurserna är starkast år 2018. De olika diskurserna 
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medför gemensamma synsätt, framförallt om nationalism och icke-liberal demokrati som hot 

mot liberal demokrati. I de tre beskrivna diskurserna i studien handlar framförallt 

förskjutningsdiskursen om att vinna ideologisk mark, på olika sätt och med olika 

konsekvenser som följd. En reflektion kring detta är hur en politisk historisk förändring har 

skett i Sverige, sedan de två senaste riksdagsvalen, där Sverigedemokraterna fått allt större 

fäste. Där jag kan spekulera i att medelklassen har ökat vilket också gör att diskurser för att 

vinna ideologisk mark behöver tillfredsställa fler önskemål och nå ut till fler människor, 

exempelvis till de väljare som har förlorats till Sverigedemokraterna. Men de tre diskurserna 

har starka gemensamma beröringspunkter där samtliga diskurser har tydliga kopplingar till 

konsekvenser för den sociala praktiken. Dessa skulle, i ljuset av rådande politiskt läge, således 

kunna förväntas fortsätta den diskursiva kampen och samtidigt dra åt samma håll.  

 

De sociala aktörerna, Aftonbladet och Dagens Nyheter är Sveriges största kvälls- respektive 

dagstidning och når därför ut till många läsare. Men de olika aktörerna står för olika politisk 

färg vilket också kan påverka hur diskurserna fortsatt formas, beroende på det sociokulturella 

sammanhang som råder när texterna produceras. På ledarsidan väljer tidningen själv vem eller 

vilka som får författa artikeln. Det kan vara olika politiska redaktörer på tidningen, 

expertkunniga och politiska ledare. Således har studiens sociala aktörer stor inverkan på vilka 

skribenter som står bakom texterna och således ger olika legitimitet med mål att bilda opinion. 

I denna studie har skillnaden mellan Aftonbladet och Dagens Nyheter gällande uppfattningar 

och attityder om nationalism varit liten. I en större studie är det möjligt att andra diskurser 

hade framkommit om jag inkluderat fler eller andra former av nyhetsmedier, exempelvis sidor 

på sociala medier, eller om jag hade granskat debattartiklar eller nyhetsartiklar. Dock gjordes 

avgränsningen med hänvisning till att dessa två medier är störst, samt utifrån studiens givna 

ramar. 

 

6.2 Reflektion över metod och teoretiska perspektiv 

Utifrån den kritiska diskursanalysens ansats är målet eller möjligheten med metoden inte att 

finna ”sanningen” utan den ger verktyg för att tolka och förstå hur det talas om ett visst 

fenomen, samt vilka maktförhållanden som yttrar sig diskursivt och dess konsekvenser i olika 

sociala kontexter.  En kritik av metoden skulle utifrån detta kunna vara att forskaren som 

textkonsument innehar ett subjektivt perspektiv, vilket möjligtvis skulle kunna ses som en 

brist i studiens tillförlitlighet. Däremot har syftet inte varit att finna en ”sanning” utan att 



39 

 

undersöka vilka uppfattningar och attityder om nationalism som framställs samt genom 

metoden undersöka de maktförhållanden som yttrar sig diskursivt och dess konsekvenser i 

den sociala praktiken.   

 

Det noggranna arbetet med textanalysen varigenom upprepad läsning skett, tog längre tid än 

jag hade kunnat beräkna. Tidsmässigt skulle detta kunnat påverkade den sociala praktiken, 

samtidigt blev det uppenbart att den noggranna textanalysen var en förutsättning för att kunna 

gå vidare till diskursiv praktik och social praktik. Faircloughs tredimensionella modell i 

kombination med teoretiska begrepp och socialkonstruktionistiskt perspektiv, har givit mig 

verktyg, att besvara studiens syfte och frågeställning. Metoden har synliggjort diskurserna 

som socialt konstruerade, där språket inom det socialkonstruktionistika perspektivet ses som 

konstituerande och formar vår verklighetsuppfattning, vilket har möjliggjort att studera 

språket och dess sociala konsekvenser som binder dem samman.  Dock har det valda 

socialkonstruktionistiska perspektivet inte möjliggjort diskussion av motståndardiskurser även 

om det som inte sägs också kan skönja att dessa råder. Hade motståndardiskurser till studiens 

framkomna diskurser varit med hade det eventuellt kunnat ge fler perspektiv om uppfattningar 

och attityder om nationalism i Sverige. Sannolikt hade andra diskurser eller annan diskursiv 

kamp framgått om jag inkluderat artiklar från exempelvis radikala högerpopulistisk media. 

Valet att begränsa den teoretiska och begreppsliga referensramen var att dessa går i led med 

kritisk diskursanalys grundantaganden, där nära relation mellan maktförhållanden och teorier 

om verkligheten styrs och framställs genom språket, och på så vis hålla studien i en tydlig 

riktning.  

 

6.3 Reflektion över studiens resultat och tidigare forskning 

Tidigare forskning om uppfattningar och attityder om nationalism i svensk press har vid 

sökning framgått vara begränsad. En förklaring till detta skulle kunna vara att nationalismen 

inte varit lika etablerad i Sverige, som i övriga grannländer. Detta skulle kunna förklara 

begränsningen på forskningsfältet inom denna studies snäva område.  Således kan denna 

studies resultat och tidigare forskning ses komma ur nära angränsade områden. Dock kan 

några paralleller ändå återses mellan studien och tidigare forskningen. Exempelvis 

framkommer i denna studie att en uppfattning om nationalism är att det är förknippat med 

särskiljande av personer, beroende på trostillhörighet och etnicitet. Detta kan ses gå i led med 
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tidigare forskning som visar att det rådet en skillnad mellan ett ”vi” och ”dem” med 

särskiljning och uteslutning av andra (Hjerm & Schnabel, 2010, s.529).  

 

Utifrån svenska värderingsdiskursen skulle det kunna ses finnas paralleller till vad den 

tidigare forskningen pekar på gällande att svenskar såg några värden särskilt betydande. 

Svenskarna ansåg att de var demokratiska, liberala, jämlika, toleranta och individualistiska 

(Johansson Heinö, 2009, s. 303). Det motsatta skulle därför kunna tolkas vara icke förenligt 

med viktiga värden i Sverige. Trots att dessa framgick vara universella, framkom det liknande 

resultat i denna studie då nationalism inte ansågs vara förenligt med svenska värderingar. I 

analysen framgick att svenska värderingar är svårdefinierade, men att några begrepp förenliga 

med detta var jämställdhet, öppenhet och solidaritet.  

 

Uppfattningen om att nationalism är icke-liberal och fientlig framgår tydligt i denna studie 

men kan inte direkt härledas till tidigare forskning. I vissa fall förekommer liknelser, som att 

exempelvis ”främlingen” hotar den homogena gruppen och på så vis att heterogenitet ses som 

hot mot gruppens identitet (Bauman, 1991, s. 93,97-98). I den tidigare forskningen lyfts 

således institutionaliserad främlingsfientlighet och rasism, men som i denna studie inte hade 

en primär betoning. Dock har det kunnat utläsas ”mellan raderna” då uppfattningar om 

nationalism pekar på att nationalism har främlingsfientliga- och etnonationalistiska tendenser.  

Utifrån de sociala aktörernas politiska ideologiska grund skulle dessa uppfattningar och 

attityder kunna innebära en ideologisk motsättning, där media framställer sin egen agenda på 

ledarsidan. Således skulle medias funktion som ”gatekeepers” kunna medföra att information 

filtreras för att nå ut med den egna agendan (McQuail, 2010, s. 84,87). Dock framkommer 

även i studien att uppfattningar och attityder om nationalism samt diskursernas omfattning, är 

snarlika i texterna hos de båda sociala aktörerna. Detta skulle kunna tyda på att, de antingen är 

opartiska och objektiva, eller att det råder en samsyn, som medför en gemensam agenda eller 

att politikernas framställan av dagordningen styr den mediala rapporteringen. 

 

Denna uppsats bidrag till forskningsfältet består av en kritisk granskning av de uppfattningar 

och attityder som presenteras och konstrueras om nationalism i svensk press. Då det 

framkommit vara ett begränsat forskningsområde, kan denna studie förhoppningsvis 

synliggöra ett utsnitt av ett minde utforskat forskningsfält. Men även bidra med förståelsen för 

hur medias rapportering kan konstruera och påverka mediekonsumenters uppfattningar och 

attityder om verkligheten, och därmed har inflytande på demokratiska processer. 
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