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Abstract 

This thesis analyzes the media debates generated by the election of Omar Mustafa 

to the board of the social democratic party, and the appointment of the conserva-

tive Minister of Labour, Elisabeth Svantesson. More specifically, the aim is to 

analyze newspaper material through a discourse analyze, to see if and how reli-

gious affiliation effects the possibilities to act as a political representative. Theo-

ries of othering and intersectionality serve as theoretical points of departure. Fur-

ther, chains of equivalence from Laclau and Mouffe’s discourse theory are used to 

study how categories as “us” and “the other” are constructed in the material, and 

how these processes of categorization relate to the intersection of religion, gender 

and ethnicity. This study concludes that the discourse affects the possibilities to be 

categorized as a part of an “us” or “the other” and, according to this categoriza-

tion, to act as political representatives. Related to the studied media debates, this 

result can be seen as a part of the explanation of the development in the specific 

cases; Mustafa is leaving all of his political assignments, while Svantesson re-

mains as Minister of Labour. 

 

Keywords: sociology of religion, politics, media, discourse theory, processes of 

categorization, intersectionality 
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Kapitel 1 Inledning 

1. Inledning 

När begreppen religion och politik förekommer i samma sammanhang väcker de 

ofta känslor, och inte sällan farhågor. Statsvetaren Marie Demker (2011) skriver i 

förordet till Islam och Politik att det är ”[…]tydligt att religion och politik i så 

mycket större utsträckning än vi tidigare trott konstruerar gränsen mellan privat 

och offentlig, mellan stat och individ och mellan ’vi’ och ’dom’”(Demker 

2011:9). Religion är en faktor som ofta har en avgörande betydelse för uppfatt-

ningar kring frågor som berör kultur och samhälle, och är därför en viktig kompo-

nent för den som vill förstå sin samtid och samhällsutveckling (Larsson & Olsson 

2011:15). 

Under 2013 inträffade två politiska händelser som fick stor medial uppmärksam-

het, i vilka förhållandet mellan religion och politik i det svenska samhället aktua-

liserades. Genom att studera delar av mediedebatterna kring dessa händelser vill 

jag konkretisera uppsatsens övergripande tema: religion och politik. 

Den första av dessa händelser inträffade den 7 april 2013 då Omar Mustafa, sty-

relseledarmot i Stockholms arbetarekommun, valdes in som suppleant i Socialde-

mokraternas partistyrelse av partikongressen. Två dagar senare kom kritik mot 

valet från Svenska kommittén mot antisemitism, då Mustafa i egenskap av ordfö-

rande för Islamiska Förbundet i Sverige (IFiS) bjudit in talare med antisemitiska 

åsikter. Kritiken slogs upp som en nationell nyhet och föranledde en stor debatt i 

vilken Mustafas syn på bland annat antisemitism, jämställdhet och homofobi 

hamnade i fokus. Mustafa tog avstånd från sitt tidigare agerande angående de in-

bjudna talarna, och på basis av det gav den socialdemokratiska partiledaren Stefan 

Löfven Mustafa partiets stöd. Den 13 april, sex dagar efter valet, förändrades 

denna hållning och Löfven menade att Mustafa måste välja mellan sitt uppdrag i 

IFiS och i partistyrelsen. Mustafa uttalade då att han var villig att avgå som ordfö-

rande för IFiS, men ordförande i Stockholms arbetarekommun krävde senare un-

der dagen hans avgång. Mustafa lämnade därmed alla sina uppdrag inom partiet. 

Den andra händelsen hände ett halvår senare, den 17 september, då den moderate 

riksdagsledamoten och ordföranden i arbetsmarknadsutskottet Elisabeth Svantess-

son utsågs till ny arbetsmarknadsminister av dåvarande statsminister Fredrik Re-

infeldt. Under presskonferensen berättade Reinfeldt om Svantessons bakgrund 

som medlem i Livets ord och arbete på organisationen Ja till livet. Svantesson 

valde att inte svara mer ingående på frågor om sin religiösa tro, utan beskrev dem 

som privata. Hon sade sig dock stå bakom den svenska lagstiftningen i fråga om 

abort och samkönade äktenskap. Valet skapade en debatt i media, i vilken det 

uppmärksammades att Svantesson var fortsatt aktiv i trosrörelseförsamlingen 
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Kristet Center i Örebro samt att hon lade ner sin röst vid omröstningen i riksdagen 

om förändringar i den svenska äktenskapslagstiftningen till förmån för samkönade 

äktenskap. Trots en inledande debatt om Svantessons lämplighet som minister 

kunde hon sitta kvar på posten. 

Jag är inte ensam om att se och lyfta fram dessa händelser. I bland annat antologin 

Tro – en politisk kraft berör flera av författarna Mustafa och Svantesson för att 

visa på det aktuella och viktiga i att diskutera religion, politik och relationen dem 

emellan. Bland annat lyfter Erik Helmersson, ledarskribent på Dagens Nyheter, 

och Peter Weiderud, ordförande för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, 

fram de båda fallen och menar samstämmigt att en politikers religionstillhörighet 

bör ses som utslagsgivande; en muslimsk politiker befinner sig i en mer utsatt 

position än en kristen (Weiderud 2014:41; Helmersson 2014:70ff). Fallen med 

Mustafa och Svantesson visar således på betydelsen av en politikers religiösa till-

hörighet, men också på medias avgörande roll i presentationen av denna. Jag vill i 

denna uppsats undersöka de processer där kategorier som ”vi” och ”den andre” 

skapas i de ovan nämnda debatterna om Mustafa och Svantesson, för att därmed 

kunna se på hur dessa processer påverkar deras möjligheter att agera som politiska 

företrädare. Studiens ambition är att studera valda delar av debatterna som ett sätt 

att studera relationen mellan religion och politik i vårt samhälle. 

1.1. Syfte och mål 

Genom att analysera två specifika händelser där religiös tillhörighet blev en medi-

alt uppmärksammad faktor för politiska företrädare på en hög nivå i det samtida 

Sverige, ämnar jag skapa en studie som bidrar med förståelse för hur politikers 

religiösa tillhörighet påverkar deras möjligheter att agera som politiska företrä-

dare. Syftet med studien är att, med utgångspunkt i Laclau och Mouffes diskurs-

teori, genomföra en diskursanalys av delar av det material som publicerades i fyra 

av de största svenska tidningarna i och med valet av Mustafa till den socialdemo-

kratiska partistyrelsen respektive utnämning av Svantesson till arbetsmarknads-

minister. Därigenom vill jag analysera om och hur kategoriseringsprocesser såsom 

andrafiering och inkludering skapar olika möjligheter till agens, samt på vilket sätt 

som intersektionen mellan religion, genus och etnicitet relaterar till dessa proces-

ser. 

1.2. Frågeställning 

Utifrån uppsatsens syfte söker jag svar på forskningsfrågorna: 

Hur konstrueras de diskursiva kategorierna ”vi” och ”den andre” i det studerade 

tidningsmaterialet från mediedebatterna om de politiska utnämningarna av Omar 

Mustafa och Elisabeth Svantesson? 

Hur relaterar intersektionen mellan religion, genus och etnicitet till dessa katego-

riseringsprocesser? 
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1.3. Avgränsning 

Debatterna om Mustafa och Svantesson aktualiserar en rad frågeställningar om 

relationen mellan religion1 och politik2 i det svenska samhället. I studiens syfte 

finns en strävan efter att synliggöra inte bara om, var eller hur olika typer av kate-

goriseringar förekommer i relation till politikers religiösa tillhörighet, utan också 

visa på de bakomliggande processerna. Genom att utgå från debatterna om Mu-

stafa och Svantesson blev det möjligt att skapa ett material som var tillräckligt 

stort för en analys av de enskilda fallen, såväl som en jämförelse dem emellan. 

Samtidigt blev materialet tillräckligt begränsat för att genomföra en mer komplex 

och processfokuserad analys i enlighet med studiens syfte. Givetvis finns andra 

intressanta fall att studera. En studie som påbörjats senare hade exempelvis kunnat 

inkludera debatterna kring de nya ministrarna Mehmet Kaplan och Alice Bah 

Kuhnke som tillsattes efter valet 2014, vars religiösa tillhörighet uppmärksamma-

des på olika sätt i media. 

Sett till den empiriska avgränsningen förekom en stor mängd inlägg av olika ka-

raktär i de studerade debatterna. Till min studie har jag valt att fokusera på materi-

al publicerat i fyra av Sveriges största tidningar Aftonbladet, Expressen, Dagens 

Nyheter (DN) och Svenska Dagbladet (SvD). Vidare har jag begränsat materialet 

till så kallad kommenterande journalistik, vilket här inkluderar ledartexter, kröni-

kor och politiska kommentarer. Det innebär att en stor del av det material som 

producerades i debatterna uteslutits. Dessa avgränsningar har varit nödvändiga 

med hänsyn till studiens omfång. Ett mer utförligt resonemang återfinns i kapitel 

1.5. 

1.4. Forskningsgenomgång 

Religionsvetarna Göran Larsson och Susanne Olsson (2011) menar att behovet av 

samarbete mellan samhällsvetenskapliga och humanistiska forskare är stort när 

det kommer till studiet av religion och politik (Larsson & Olsson 2011:13). Detta 

blir tydligt i min forskningsgenomgång, där de presenterade forskningsstudierna 

är hämtade från en rad olika forskningsfält. Här återfinns såväl statsvetenskapliga 

kvantitativa studier som studier med den etnologiska forskningens narrativa fokus. 

Genomgången är uppdelad tematiskt för att visa på hur jag relaterar forskningen 

till den studie jag genomför. 

                                                 

1 Jag utgår från Gilhus och Mikaelssons religionsdefinition, där religion definieras som ”männi-

skors förhållande till föreställningsuniversa som kännetecknas av kommunikation om och med 

hypotetiska gudar och makter” (Gilhus & Mikaelsson 2003:47). Gilhus och Mikalelsson betonar 

religionens sociala och kulturella aspekter, då religion snarast bör ses som ett uttryck av sociala 

praktiker och meningsskapande relaterande till en transcendent verklighet (Gilhus & Mikaelsson 

2003:44ff). Det öppnar för en förståelse av religion där innebörden i begreppet bestäms i förhål-

lande till diskursen. 
2 När begreppet ”politik” används i uppsatsen hämtas inspiration från Laclau och Mouffe. Begrep-
pet politik hänvisar i deras förståelse inte primärt till partipolitik eller närliggande betydelser. Istäl-
let handlar det om den process genom vilken vi ständigt konstituerar det sociala på vissa bestämda 
sätt och därmed utesluter andra (Winther Jörgensen & Phillips 2000:43). 
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1.4.1. Media som samhällsaktör 

Medie- och kommunikationsvetarna Stig Arne Norhdstedt och Leonor Camauër 

(2006) menar att medias påverkanskraft är stor, inte minst i fråga om att be-

stämma och klassificera verkligheten. Mediernas sätt att beskriva och representera 

olika fenomen är ofta den viktigaste kunskapskällan om sammanhang vi inte har 

någon egen erfarenhet av (Nohrdstedt & Camauër 2006:10). Jag ska här presen-

tera forskning i vilken media som samhällsaktör studeras i relation till forsknings-

frågans tre intersektionalitetsfaktorer: religion, genus och etnicitet. 

Forskningsfältet kring religion, media och kultur har expanderat stort de senaste 

tjugo åren, vilket visar på en ökad insikt om hur religiösa fenomen i det samtida 

samhället relaterar till media och kulturella praktiker (Lynch, Mitchell & Strhan 

2011:1). Det ligger i linje med det som Stig Hjarvard (2013) utvecklar i sin teori 

om medialisering. Hjarvard definierar medialisering som den process genom vil-

ken samhälle och kultur i sin logik i allt högre grad är beroende av media3 (Hjar-

vard 2013:153). I The mediatization of culture and society menar Hjarvard att 

media blivit en semi-självständig institution integrerad i såväl sociala som kultu-

rella institutioner, vilka påverkas av media genom olika typer av differentierings-, 

integrations- och interaktionsprocesser. Media kan, genom medialisering av olika 

samhällsfenomen, därmed ses som utförare av viktiga samhällsfunktioner. Media-

liseringen av religion innebär att media kommit att utföra funktioner som tidigare 

tillhandahållits av kyrkan, såsom utförande av ritualer och moralisk rådgivning. 

Vidare menar Hjarvard att relationen mellan media och religion kommit att för-

ändras på ett sätt som gör media till den primära källa genom vilken samhällets 

medborgare får tillgång till religiös information och erfarenhet (ibid 154f). 

En svensk studie som delvis utgår från medialiseringsteori är artikeln Halal-tv: 

Negotiating the Place of Religion in Swedish Public Discourse av Mia Lövheim 

och Marta Axner (2011) i vilken de studerar debatten som uppstod då programmet 

Halal-tv sändes i SVT 2008. I studien visar Lövheim och Axner på den polarise-

rade motsättning som finns mellan antaget religiösa respektive svenska värdering-

ar i den diskurs där den studerade debatten fördes. Samtidigt menar de att det ge-

nom diskussion och debatt i nya digitala medieforum finns en öppning för för-

handling, och därmed också för möjlig förändring i representationen av religion 

och för religionens plats i den offentliga diskursen (Lövheim & Axner 2011:57). 

Också i artikeln A Voice of Their Own visar Lövheim (2012), genom att studera 

inlägg från tre olika bloggar drivna av unga muslimska kvinnor i Sverige, Norge 

och Danmark, hur medialisering kan användas som ett fruktbart begrepp för att 

förstå hur nya digitala medier skapar förutsättningar för en mer varierad represen-

tation av religion. Genom forum som bloggar och sociala medier får en ny typ av 

aktörer utrymme i den offentliga debatten (Lövheim 2012:140f). 

Även i Axners (2013) avhandling Public Religion in Swedish Media studeras re-

lationen mellan media och religion. Genom att studera debattartiklar från religiösa 

aktörer i DN, SvD och Expressen syftar Axner att synliggöra hur relationen mel-

                                                 
3 Hjarvard använder begreppet media för att beskriva teknologier som gör det möjligt att kommu-
nicera över tid, rum och modalitet. Därutöver inkluderar han de sociala och estetiska former som 
strukturerar hur media används i olika kontexter. Media, menar Hjarvard, måste alltid förstås i sin 
pluralform, då varje typ av media har sin egen karaktär och varierar i fråga om användning och 
innehåll mellan olika kulturer och samhällen (Hjarvard 2013:19f). 
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lan religion-modernitet och religion-politik förhandlas och kommer till uttryck i 

den offentliga sfären, samt hur dessa relationer påverkas av de villkor som sätts 

upp av media (Axner 2013:20). Resultatet visar att det finns variationer i hur och 

vad olika religiösa grupper har möjlighet att uttrycka i det studerade tidnings-

materialet. Aktörer från minoritetsreligioner var mer begränsade, där exempelvis 

inlägg från muslimska aktörer i sina artiklar ofta förhöll sig till den negativa me-

diediskursen om islam (ibid 4). 

I Media Portrayals of Religion and the Secular Sacred studerar Kim Knott, Elisa-

beth Poole och Teemu Taira (2013) material från mainstreammedia i Storbritan-

nien från 1980-talet respektive 2000-talet med syftet att bland annat undersöka 

hur religiösa traditioner och debatter representerades i det studerade materialet, 

samt hur denna porträttering kan visa på förändringar i relationen mellan sam-

hälle, religion och media (Knott, Poole & Taira 2013:1). Författarna visar på hur 

representationen av kristendom präglades av tradition och kontinuitet, medan 

islam ofta framställdes som en kontrastpunkt till kristendom – som därigenom 

kom att framstå som hotad och marginaliserad. Genom associationer till begrepp 

som våld, konflikt, extremism och misslyckad integration konstruerades ”musli-

mer” i media som en expanderade och krävande grupp i samhället (ibid 177). 

Forskning om media och religion förhåller sig på olika sätt till den större sekulari-

seringsdebatten, inte minst i den europeiska kontexten. De tidigare etablerade fö-

reställningarna om en koppling mellan modernitet och sekularisering har kommit 

att problematiseras och ifrågasättas. José Casanovas (2006) argumenterar i sin 

artikel Rethinking Secularization: A Global Comperative Perspective för att relig-

ionen genom de-privatisering har kommit att bli en allt viktigare faktor i den of-

fentliga debatten. Han menar därför att gränsdragningen mellan det moderna sam-

hället och religionen bör omformuleras, för att ge utrymme om den roll som relig-

ion spelar i olika samhällsfrågor som finns i den offentliga demokratiska politi-

ken. På så sätt öppnar Casanova upp för en ny samhällsförståelse som också 

inkluderar religion som en viktig faktor även utanför den privata sfären (Casanova 

2006:19ff).  

Lövheim (2013) lägger i antologin Media, Religion and Gender till genus som en 

avgörande faktor i studiet av religion och media, en aspekt som saknas i många 

studier. Lövheim menar att studier av media, religion och genus i högre grad bör 

influeras av utvecklingen inom feministiska och genusvetenskapliga studier. Här 

finns inte minst en uppmaning att gå bortom en västerländsk, kristen forsknings-

kontext i vilken kunskap om ”den andre” genereras och reproduceras (Lövheim 

2013:26f). 

En studie som studerar relationen mellan genus och media är Tobias Bromanders 

(2012) avhandling Politiska skandaler!. Genom att studera nyhetsartiklar från 

Aftonbladet, Expressen, DN och SvD publicerade mellan 1997-2010, vill Bro-

mander se om och på vilka sätt det förekommer könsskillnader i medias rapporte-

ring om politiska skandaler (Bromander 2012:8). Slutsatsen visar på en rad bety-

dande skillnader i nyhetsmedias rapportering om kvinnor och män i politiska 

skandaler; media skriver mer om skandaler som handlar om kvinnor, fokuserar 

mer på kvinnors överträdelser i den privata rollen och ålägger kvinnor ett större 

politiskt ansvarstagande. Skandaler med kvinnor i centrum ger generellt också ett 

större nyhetsvärde och upprör i högre grad än mäns skandaler. Kön kan inte ses 
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som den huvudsakliga variabeln i utvecklingen av en politisk skandal, men det går 

med utgångspunkt i Bromanders studie att visa på kön som en faktor som spelar 

roll (ibid 201ff). 

Slutligen vill jag också lyfta in forskning med fokus på medias roll i skapandet av 

”den andre” med utgångspunkt i etnicitet. En studie med fokus på detta är statens 

offentliga utredning Mediernas Vi och Dom (Sverige, SOU 2006:21). Nohrdstedt 

och Camauër (2006) menar i sin sammanfattning att det utifrån studierna i utred-

ningen går att bekräfta antagandet att media bidrar till en strukturell diskrimine-

ring. Avgörande är vad de kallar för mediernas ”banala nationalism och den dis-

kursiva konstruktionen av berättelser om relationen mellan olika etniska grupper, 

vilken utgår från andrafiering som ett grundläggande element” (Nohrdstedt & 

Camauër 2006:29). De menar vidare att medierapporteringen påfallande ofta är 

uppbyggd kring en dikotom förståelse av ett kollektivt ”vi” med fördelaktiga ka-

raktärsdrag och ”den andre” som får representera dessa egenskapers motsats 

(ibid.). I kapitlet Den dagliga dosen. Diskriminering i Nyheterna och Bladet ana-

lyserar Ylva Brune (2006) innehållet i DN, SvD och Aftonbladet under två veckor 

2005 för att synliggöra om och på vilka sätt personer med en annan etnisk bak-

grund än majoritetsbefolkningen närvarar i tidningsmaterialet (Brune 2006:89). 

Brune menar att nyhetsmedia över tid bidragit till en stereotypisering och fixering 

av ”invandrare” som en speciell kategori av människor. Genom en upprepning av 

tematik och rollfördelning upprättas skillnader mellan kulturer där ”svenskt” blir 

synonymt med modernt, fritt och jämställt, medan exempelvis ”muslimskt” 

och/eller ”från Mellanöstern” likställs med traditionellt, förtryckande och patriar-

kalt. Dessa föreställda skillnader mellan kulturer översätts till egenskaper hos in-

divider, som samtidigt betraktas som representanter för en grupp, kultur eller geo-

grafiskt ursprung. När en stereotyp existerar i läsarens föreställningsvärld behövs 

inte explicita referenser till denna, eftersom ”vi vet” vilka det handlar om och 

känner igen koderna i texten (ibid 94f; se också Brune 2004). Pia Strand Runsten 

(2006) gör i kapitlet ”Hedersmord”, eurocentrism och etnicitet en fallstudie av 

hur mordet på Fadime Sahindal framställdes i SVT (Strand Runsten 2006:190). 

Hon visar i sin analys bland annat hur invandrargrupper beskrivs i enlighet med 

negativa stereotyper, där handlingar som kvinnovåld och förtryck betraktas som 

legitima och i enlighet med ”deras” kultur (ibid 210). På samma sätt som Brune 

visar Strand Runsten på en polariserad förståelse av kultur, genom vilken den 

svenska kulturen betraktas som överlägsen – en framställning som uttalas och 

upprepas på ett så självklart sätt att den fungerar som en ideologi (ibid 212). Re-

sultatet blir antagandet att ”vi” är jämställda medan ”de” är förtryckta. I enlighet 

med denna logik förstås det kvinnoförtryck som förekommer bland invandrare 

som ett utslag av traditioner och värderingar från den egna kulturen, oavsett hur 

länge de bott i Sverige (ibid. 214f). 

Också Håkan Hvitfelt (1998) menar i kapitlet Den muslimska faran att mediernas 

rapportering om islam i hög grad utgår från stereotyper och symboler. Hvitfelt har 

granskat hur islam framställts i Aktuellt, Rapport och Nyheterna mellan 1991-

1995 (Hvitfelt 1998:79). Han menar att de symboler som används i rapporteringen 

om islam fungerar som perspektivmarkörer som anger hur nyhetens budskap ska 

tolkas. Utöver den direkta tolkningsfunktionen fungerar symbolerna också som 

stereotyper. När media kategoriserar människor, händelser och förhållanden base-

rat på stereotypa föreställningar sker bedömningen från en given förförståelse, 

snarare än utifrån det som faktiskt inträffat. Effekten blir att även den rapportering 
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som syftar till att nyansera och skapa förståelse fastnar i de uppfattningar som styr 

publikens tolkning, då föreställningarna om de muslimska symbolernas betydelse 

ligger fast (ibid 82ff). 

Forskningsgenomgångens första del fokuserar på forskning om media och medias 

roll i relation till religion, genus och etnicitet. Genom den presenterade forskning-

en blir det tydligt att media spelar roll för hur människor förstår och relaterar till 

sin omvärld. Om man antar ett medialiseringsperspektiv och, liksom Hjarvard 

(2013), ser media som den primära källa genom vilken erfarenheter av och in-

formation om religion tillgängliggörs till samhällets medborgare, blir medias re-

presentation av religion avgörande för hur religiösa aktörers agerande framställs 

och förstås av det omgivande samhället. Utifrån antaganden om och kategorise-

ring av religion och religiösa aktörer i media sätts villkor för religiösa aktörers 

möjligheter att agera i den offentliga sfären (Axner 2013; Knott, Poole & Taira 

2013; Lövheim och Axner 2011). I denna kategorisering finns ofta diskursiva an-

taganden där föreställningar om ”den andre” kopplas till särskilda kategorier och 

grupper, där ”islam” och ”muslimer” utmärker sig (Brune 2006; Strand Runsten 

2006; Hvitfelt 1998). Här finns också möjlighet för förhandling och förändring, då 

den mediala representationen religion öppnas upp för förhandling när en ny typ av 

aktörer ges utrymme genom nya medieforum (jmfr. Lövheim 2012; Lövheim & 

Axner 2011). I relation till min studie blir denna förståelse av media som sam-

hällsaktör viktig, då den skapar en kontext i vilken studiens slutsatser kan förstås. 

Genom att placeras i ett större sammanhang blir det möjligt att visa på hur dessa 

slutsatser kan ses som relevanta också utanför de specifika händelser som här ana-

lyseras. Därigenom kan min studie ses som ett bidrag till forskningsfältet genom 

sin ambition att synliggöra hur diskursen kommer till uttryck i den kommente-

rande journalistik som mitt material består av. Men också hur detta kan ses som 

dubbelverkande då denna samtidigt påverkar diskursen på ett sätt som kan ge 

åverkningar för dem som genom diskursen bestäms som del av avvikande 

och/eller oönskade kategorier. 

1.4.2. Konstruktionen av ”den andre” 

I forskningsgenomgångens andra del presenteras forskning som visar på bakom-

liggande diskursiva antaganden som på olika sätt skapar och driver andrafierings-

processer. Här finns fokus på diskursen om ”islam” och ”muslimer”4 tillsammans 

med föreställningar om maskulinitet/femininitet och etnicitet som påverkar män-

niskors möjlighet till agens på såväl en individuell som samhällelig nivå. 

Oliver Roy (2004) menar att religion vid sidan av etnicitet fått en definierande 

funktion i relation till minoritetsgrupper. I Globalized Islam visar han på hur islam 

och utvecklingen i den muslimska världen kan förstås ur ett globaliseringsper-

                                                 
4 Att använda begrepp som ”muslimer” innebär en risk att reproducera antagna föreställningar om 

hur muslimer ”är”. Begreppet ”muslimer” har i denna uppsats olika innebörder. Dels används 

begreppet, i likhet med Catos begreppsanvändning, som en ”bred minimalistisk definition” som 

avser individer med en muslimsk familjebakgrund (Cato 2011:11). Dels används begreppet som en 

diskursiv kategori med syfte att synliggöra de bakomliggande tankekonstruktioner och processer 

som ger denna kategorisering en meningsskapande funktion. Detta gäller också andra begrepp som 

förekommer i uppsatsen, inte minst användningen av ”vi” och ”den andre”. 



 11 

spektiv. Roy använder begreppet neo-etnicitet för att visa på hur kategorin ”mus-

lim” i väst åtföljs av antaganden om en gemensam ”muslimsk kultur”, vilken an-

tas delas av alla som definieras som ”muslimer”. Detta sätt att definiera en grupp 

utifrån religiös tillhörighet gäller dock primärt muslimer, som antas låsta till de 

religiösa dimensionerna av sin kulturella identitet på ett sätt som inte gäller för 

kristna (Roy 2004:127). Då relationen mellan islam och väst framställs som kon-

frontatorisk upprättas mentala gränser, där etnicitet och religion blir performativa 

identitetsdefinitioner som inte korresponderar med det geografiska territoriet utan 

med tankesätt, attityder och diskurser (ibid 20). 

Ur detta perspektiv blir Johan Catos (2012) avhandling När islam blev svenskt 

intressant. Cato studerar hur ”islam” och ”muslimer” framställs och representeras 

inom offentlig svensk politik genom att titta på offentliga tryck (motioner, riks-

dagsprotokoll, interpellationer m.m.) från tidsperioden 1975-2010. Utgångspunk-

ten för studien är antagandet att föreställningar om ”islam” och ”muslimer” inom 

offentlig svensk politik påverkar den allmänna opinionen (Cato 2012:11f). I sin 

slutsats menar Cato att ”islam” har en plats i den svenska rikspolitiska diskursen, 

men att det också finns starka tendenser att definiera ”islam” och ”muslimer” som 

den avvikande ”andre” – en definition som samtidigt skapar ett kontrasterande 

”vi” förstått som moderata, liberala och sekulära. Cato beskriver vidare definit-

ionerna som haltande. Den politiska debatten har dominerats av framställningar av 

islam och muslimer som avvikande, samtidigt som det hävdas att majoriteten av 

muslimerna är ”normala” i ett försök att beskriva islam och muslimer som en na-

turlig del i utvecklingen av ett pluralistiskt samhälle. Cato menar därför att ”[d]en 

offentliga politikens föreställningar om islam och muslimer kan […] inkluderas i 

det svenska samhället – men det ska vara rätt sorts islam” (ibid 292). 

Diskursen om ”muslimer” och ”islam” som avvikande återfinns också i konceptu-

aliseringen av den (beslöjade) muslimska kvinnan, i vilken tydliga linjer mellan 

ett önskvärt ”vi” och en oönskvärd ”andre” uppstår. Studier från såväl England 

(Mirza 2013), Kanada (Kortewegs 2008; Kahn 1998), Frankrike (Nilsson 2012; 

Scott 2007) som Sverige (Karlsson Miganti 2007) visar på hur föreställningar om 

kvinnors maktlösa position inom islam leder till ett underkännande av muslimska 

kvinnors agens – så länge denna inte uttrycks i enlighet med västerländska före-

ställningar om hur de bör agera. Muslimska kvinnors agens kopplas till motstånd 

mot islam, och de val som inte överensstämmer med detta förstås som uttryck för 

deras förtryckta position inom religionen. 

Mening skapas relationellt och föreställningar om ”den muslimska kvinnan” kor-

responderar med föreställningar om ”den muslimska mannen”. Studier som direkt 

fokuserar på maskulinitetskonstruktioner i relation etnicitet återfinns bland annat 

hos Fataneh Farahani (2012). I artikeln Diasporic Masculinities använder hon 

berättelser från iranskfödda män som lever i Stockholm, London och Sydney. Ge-

nom att bestämmas som tillhörande gruppen ”män från Mellanöstern” och/eller 

”muslimer” visar Farahani hur de kommit att kontrasteras mot konstruktionen av 

västerländska män som frigjorda och jämställda (Farahani 2012:165). Detta kan 

betraktas som en del av en större orientalistisk diskurs med rötter i kolonialismen, 

genom vilken rasism och sexism kommit att integreras i konstruktionen av ”den 

andre” (ibid 159). 
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Här finns en tydlig relation till kritiska studier av män och maskuliniteter, vilka 

studerar maktrelationen mellan män och kvinnor men också mellan olika grupper 

av män (Lykke 2009:120f). Två svenska studier inom fältet är Rickard Jonssons 

(2007) Blatte betyder kompis och Linn Egeberg Holmgrens (2011) IngenMans-

Land. Såväl Jonsson som Egeberg Holmgren visar på hur konstruktionen av mas-

kulinitetspositioner är kopplade till etnicitet på ett sätt som får konsekvenser för 

den som bestäms som icke-svensk. Egeberg Holmgren studerar hur feministiskt 

engagerade män konstruerar och hanterar könade och könspolitiska positioner i en 

intervjukontext (Egeberg Holmgren 2011:13). Enligt Egeberg Holmgren kan jäm-

ställdhet delvis betraktas som en etnicitetsmarkör sammanlänkad med en norme-

rande vit svenskhet. Detta kan ses som en del av en större sortering i den maskuli-

nitetspolitiska produktionen, där olika grupper av män i olika grad passerar i rol-

len som jämställdhetspolitiska subjekt (ibid 55f). 

Hur en person kategoriseras ger konsekvenser för vilka handlingsutrymmen som 

finns tillgängliga. I min studie har jag valt att använda mig av ett intersektionellt 

perspektiv då jag menar att det är nödvändigt för att synliggöra de komplexa pro-

cesser genom vilken skillnadsskapande resulterar i kategorisering och andrafi-

ering. Behovet av detta blir tydligt i den forskning som presenteras här. I kategori-

seringsprocesser finns både religion och etnicitet med som viktiga faktorer, och 

liksom Roy (2004) menar går dessa i hög grad in i varandra och kan förstås som 

performativa identitetsmarkörer som spelar en avgörande roll för hur människor 

kategoriserar såväl sig själva som andra. Då andra faktorer, såsom genus, inklude-

ras i analysen uppstår ytterligare andra mönster. Genom att studera vem som har 

möjlighet att framställas som ett jämställdhetspolitiskt subjekt blir det tydligt att 

föreställningar om jämställdhet i Sverige idag är kopplade till föreställningar om 

etnicitet (Egeberg Holmgren 2011). Att använda begrepp som ”jämställdhetspoli-

tiskt subjekt” blir därmed användbart i min studie, då det visar på en viktig aspekt 

i de kategoriseringsprocesser jag ämnar studera. Samma sak blir också tydligt i 

forskning som visar på hur konceptualiseringen av den beslöjade ”muslimska 

kvinnan” får konsekvenser för hennes möjligheter till agens (Mirza 2013; Nilsson 

2012; Kortewegs 2008; Karlsson Minganti 2007; Scott 2007; Kahn 1998), liksom 

i hur den ”muslimska mannen” gestaltas på ett sätt som gör honom till kontrast-

punkt för den moderna, jämställda västerländska mannen (Farahani 2012). För att 

inkluderas i ett ”vi” krävs således ett agerande som passerar som önskvärt, på 

samma sätt som Cato (2012) visar på att det ska vara ”rätt sorts islam” för att in-

kluderas kategorin ”normala muslimer” (Cato 2012:292). Syftet med min studie är 

att se om och hur det förekommer diskursiva villkor som kan ses som bestäm-

mande för vem som kan kategoriseras som ”rätt” och vem som bestäms som ”den 

andre”. Här blir de intersektionalitetsfaktorer som studien utgår från intressanta. 

Liksom studiens frågeställning visar söker studien svar på om och hur Mustafas 

position som muslimsk man med ursprung i Mellanöstern respektive Svantessons 

position som kristen, kvinna och etniskt (vit) svensk kan spela in i dessa kategori-

seringsprocesser. Genom att försöka synliggöra detta blir det möjligt att se om och 

hur andrafieringsprocesser förekommer i de studerade debatterna. 
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1.5. Material 

Syftet med denna uppsats är att med hjälp av diskursanalys studera mediedebat-

terna om två politiska händelser. För att göra detta har jag valt att analysera tid-

ningsmaterial från fyra av Sveriges största tidningar: morgontidningarna Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet samt kvällstidningarna Aftonbladet och Expres-

sen. Sökningen för respektive händelse har gjorts i två steg, dels genom en digital 

sökning av publicerat material i de olika tidningarna (inklusive bilagor5) genom 

Mediearkivet (Retriever), dels genom sökfunktionen på tidningarnas hemsidor där 

artiklar som inte publicerats i papperstidningen inkluderades i materialet. För sök-

ningen har jag använt söktermerna ”Omar Mustafa” respektive ”Elisabeth Svan-

tesson” och gjort en tidsmässig avgränsning där träffar publicerade från och med 

den aktuella händelsen och en månad framåt inkluderades i materialet6. 

Tabell 1 och 2 visar resultatet av materialsökningen från de studerade tidningarna. 

I tabellerna visas också resultatet av det första urvalet, där artiklarna sorterades 

utifrån sin relevans i relation till de studerade debatterna. Jag har definierat artik-

lar som relevanta om de i sitt huvudsakliga innehåll relaterar till uppsatsens tema. 

Många av de utsorterade artiklarna nämner endast Mustafa eller Svantesson i en 

bisats eller fokuserar på ämnen utanför studiens relevans. Exempelvis följdes de-

batten om Mustafa av en stor debatt om interna stridigheter inom socialdemokra-

tin, och debatten om Svantesson följdes av artiklar om arbetsmarknadspolitik. 

Sammantaget gav sökningen på ”Omar Mustafa” totalt 395 träffar, varav 268 be-

dömdes som relevanta. Sökningen på ”Elisabeth Svantesson” gav sammanlagt 104 

träffar, varav 52 bedömdes som relevanta. 

Tabell 1: Resultat samt relevansurval av materialsökningen på "Omar Mustafa" 

OMAR MUSTAFA TOTALT ANTAL ARTIKLAR RELEVANTA ARTIKLAR 

AFTONBLADET 103 71 

EXPRESSEN 108 83 

DAGENS NYHETER 105 67 

SVENSKA DAGBLADET 79 47 

 

 

 

                                                 

5 För Aftonbladet inkluderades följande bilagor: Bil, Det goda livet, Hannah & Amanda, Historia, 

Härligt Hemma!, Klick!, Mat&Vin, Paolos mat, Resa, Sofies mode, Special, Söndag, Tvtidningen, 

Wellness. Material från Aftonbladets WebbTV inkluderas ej, ej heller material från Aftonbladets 

ledarblogg. För Expressen inkluderades följande bilagor: Allt om hälsa, Allt om mode, Bygg & 

Fixa, Extra, Leva & Bo, Leva & bo på landet, Mitt kök, Specialbilagor, Söndag, TV, TV14. 

Material från Expressens WebbTV inkluderas ej. För DN inkluderades följande bilaga: Världen 

6 För debatten om Mustafa inkluderades material publicerat fr.o.m. 2013-04-07 t.o.m. 2013-05-07, 

för Svantesson fr.o.m. 2013-09-17 t.o.m. 2013-10-17. 
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Tabell 2: Resultat samt relevansurval av materialsökningen på "Elisabeth Svantesson" 

ELISABETH SVANTESSON TOTALT ANTAL ARTIKLAR RELEVANTA ARTIKLAR 

AFTONBLADET 30 23 

EXPRESSEN 21 15 

DAGENS NYHETER 13 6 

SVENSKA DAGBLADET 40 8 

 

För att skapa ett hanterbart material har jag valt att begränsa min analys till kom-

menterande artiklar, där jag inkluderat artiklar av typen ledare, krönikor och poli-

tiska kommentarer. Som tabell 3 och 4 visar består studiens material av samman-

lagt 46 artiklar fördelade mellan de olika tidningarna och artikeltyperna. Av dessa 

handlar 33 om debatten om Mustafa och 13 om debatten om Svantesson. 

Tabell 3: Studiens material av kommenterande artiklar om Mustafa 

OMAR MUSTAFA LEDARE KRÖNIKA POLITISK KOMMENTAR 

AFTONBLADET 4 6 4 

EXPRESSEN 0 0 4 

DAGENS NYHETER 6 3 1 

SVENSKA DAGBLADET 1 2 2 

 
Tabell 4: Studiens material av kommenterande artiklar om Svantesson 

ELISABETH SVANTESSON LEDARE KRÖNIKA POLITISK KOMMENTAR 

AFTONBLADET 2 2 1 

EXPRESSEN 2 1 1 

DAGENS NYHETER 2 0 1 

SVENSKA DAGBLADET 1 0 0 

Detta innebär att endast en begränsad del av materialet inkluderas i studiens ana-

lys. Det är en nödvändig avgränsning som samtidigt innebär en rad analysmässiga 

fördelar. Materialets mer begränsade omfång möjliggör en närläsning av samtliga 

artiklar, vilket är en förutsättning utifrån studiens teori- och metodval. Genom att 

endast inkludera material som tidningarna själva producerat skapas ett mer strin-

gent material att analysera. Valet att utesluta även debattartiklar vilar på denna 

grund. Artiklarna kan därmed ses som en tydlig stilisering av debattens olika po-

sitioner. Med andra ord, i studiens material finns diskursiva antaganden mer arti-

kulerade då det omfattar en typ av artiklar vars syfte är att analysera, kommentera 

och skapa opinion i relation till de aktuella debatterna. Exempelvis menar Brune 

att ledarsidor antas ha hög status som opinionsbildare i det offentliga politiska 

samtalet (Brune 2006:103). Medieforskarna Maria Edström och Karin Nordberg 

(2005) menar vidare att journalistiken i allt högre utsträckning har kommit att bli 

en åsiktsproducerande aktör, vilket gett även kolumner och krönikor en allt större 

roll som politisk arena och forum för politiska (och andra) eliter. Edström och 
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Nordberg konstaterar att samtliga nordiska maktutredningar tagit fasta på medier-

nas ökade betydelser som arena och aktör för makt. Därigenom har media makt att 

i egenskap av moralisk aktör påverka människors uppfattningar genom att produ-

cera exempel i en ständigt pågående normbildning (ibid 286ff). I en studie av elit-

diskurser och rasism menar van Dijk (2005) att eliternas makt och möjlighet att 

reproducera sina övertygelser och ideologier primärt bör ses som diskursiv: ”Ett 

tal av en framstående politiker, en debattartikel av en ansedd journalist, eller en 

bok av en berömd forskare kan få större negativa konsekvenser än tusentals för-

domsfulla samtal på gatan, på bussen eller i en bar” (van Dijk 2005:114). Sam-

mantaget menar jag att detta gör materialet i min studie intressant att studera ge-

nom ett diskursanalytiskt angreppsätt, och visar på nyttan i att studera också ett 

begränsat material. 

Teemu Taira (2013) lyfter fram fördelen med att i diskursanalytiska studier an-

vända material skapat i publiceringssyfte, då det innebär att forskaren inte är del-

aktig i materialproduktionen. Forskaren deltar därmed inte aktivt i skapandet av 

den diskurs hen studerar, utan påverkar materialet först genom urvalsprocessen av 

redan existerande material. Vidare menar Taira att många av de etiska frågeställ-

ningar som forskaren bör ställa till material av en mer privat karaktär försvinner 

då det använda materialet skapats i publiceringssyfte (Taira 2013:29). Så menar 

jag är fallet också med det material jag studerar. Det gäller också valet att referera 

citat till den skrivande journalisten och inte till tidningen7, även om det kan inne-

bära att enskilda journalister kan uppleva att de lyfts fram på orättvist eller obe-

hagligt sätt. Vidare kan studier av enskilda personer upplevas som problematiskt. 

I studiens fokus finns de föreställningar som primärt berör Mustafas och Svantess-

sons religiösa tillhörighet i relation till de politiska positioner som de utnämnts till 

och inte dem som enskilda individer. 

Slutligen vill jag också kommentera betydelsen av de olika tidningarnas politiska 

positioner. Studier av brittisk medias rapportering om religion visar att det fanns 

tydliga skillnader beroende på tidningarnas placering på höger-vänsterskalan 

(Knott, Poole & Taira 2013:173f). Då min studie berör både religion och politik 

blir valet att inkludera samtliga fyra största tidningar i Sverige än mer angeläget, 

då Aftonbladet är oberoende socialdemokratisk (Aftonbladet 2014), Expressen 

och Dagens Nyheter är oberoende liberal (Expressen 2013; Dagens Nyheter 2014) 

och Svenska Dagbladet är obunden moderat (Svenska Dagbladet 2009). Ledarsi-

dorna är tydligt knutna till tidningens politiska position, och texter publicerade på 

ledarplats utgör del av en beslutad åsiktslinje i olika frågor (Nordenson 2008:49). 

Politiska kommentarer ska däremot fungera som oberoende i fråga om politisk 

hållning (ibid 66f), medan krönikörer är mer fristående från tidningens position 

och presenterar sin personliga åsikt i olika frågor (ibid 161f). Det material jag 

analyserar är således en blandning av tidningarnas politiska positioner och en-

skilda skribenters åsikter. Flera av de journalister som förekommer i materialet 

har en tydligt uttalad position i det politiska samtalet, vilket är en orsak till valet 

att referera till den specifika journalisten. Jag har också tydliggjort vilken typ av 

text och vilken tidning det rör sig om då jag hänvisar till materialet i analysen. 

                                                 
7 Undantaget osignerade ledartexter.  
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Kapitel 2 Teori 

2.1. Presentation av teori 

Jag kommer här att presentera diskursteorin och de verktyg jag valt att använda 

mig av i analysen av det empiriska materialet, samt de teorier om andrafiering och 

intersektionalitet som används i studiens analysdel. 

2.1.1. Diskursteori som teori 

Med utgångspunkt i Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori kommer 

mitt primära analysverktyg vara att analysera hur ekvivalenskedjor etableras och 

förändras eller förstärks i det studerade materialet. Därigenom vill jag synliggöra 

den meningsetablering som sker i de diskurser inom vilka de studerade debatterna 

om Omar Mustafa och Elisabeth Svantesson förs. I diskursteorin är skapandet av 

mening centralt i analysen (Bergström & Boréus 2012:400), vilket speglas även i 

min studie. Genom att synliggöra vad som inkluderas i en ekvivalenskedja synlig-

görs diskursens gränser och vilka handlingar som ryms innanför dessa, och där-

med också vilka som utesluts (ibid 389). För att kunna se och förstå ekvivalens-

kedjorna och dess konsekvenser behöver de placeras in i det diskursteoretiska 

ramverket. Laclau och Mouffe skapar i sin diskursteori en begreppsvärld genom 

vilken alla sociala fenomen kan analyseras diskursivt. En grundtanke är att sociala 

fenomen aldrig helt kan fixeras i sin betydelse, vilket leder till en ständig social 

kamp om hur samhälle och identitet kan och bör definieras (ibid 31). Diskurs-

teorin är en av de mer inflytelserika diskursanalytiska inriktningarna och del av en 

post-marxistisk tradition (Howarth 2000:101). För att presentera det diskursteore-

tiska teoribygget utgår jag från Laclau och Mouffes huvudverk Hegemonin och 

den socialistiska strategin (2008), först publicerad 1985. 

Diskursteorin utraderar alla gränser mellan det diskursiva och det icke-diskursiva 

(Laclau & Mouffe 2008:160). Det får som konsekvens att varje objekt är ett dis-

kursobjekt, med andra ord – allt är diskurs. Detta antagande innebär att diskurser 

inte kan betraktas som något som uteslutande befinner sig på ett abstrakt eller tan-

kemässigt plan, istället menar Laclau och Mouffe att de diskursiva strukturerna 

har en materiell karaktär. På så vis möjliggör diskursteorin ett perspektiv som går 

på tvärs med vad dess kritiker ofta hävdar: att den skapar en värld som endast exi-

sterar i tanken. Laclau och Mouffe använder jordbävningen som exempel. Jord-

bävningen händer, den är ett fysiskt faktum, men huruvida den tolkas som ett na-

turfenomen eller som ett uttryck för Guds vilja bestäms av diskursen. Således, 

objektet har ingen möjlighet att konstituera sig själv som objekt bortom de diskur-
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siva tillblivelsevillkoren, men att separera dess idé från dess materia är ingen 

fruktbar uppdelning (ibid 161f). 

Begreppsmässigt förstås en diskurs som ett system av betydelse som ”existerar 

bara som en partiell begränsning av ett ’meningsöverskott’ som undergräver det” 

(ibid 166). Detta meningsöverskott finns i det diskursiva fältet, vilket ständigt 

relaterar till och undergräver diskursen genom att erbjuda alternativa betydelser 

hämtade från det överskott av betydelsemöjligheter som diskursen förskjutit (ibid 

165ff). I diskursen återfinns element och moment. Element är så kallade differen-

tiella positioner som inte är diskursivt artikulerade, medan moment är artikulerade 

element. Genom artikulering förändras elementens identitet då relationer etableras 

mellan dem i enlighet med diskursen. Därmed bestäms de som moment (ibid 

157f). Artikuleringen upprättar och organiserar sociala relationer, vilket gör den 

till diskursteorins grundläggande praktik (ibid 147). Alla identiteter är dock 

öppna, ofullständiga och därmed politiskt förhandlingsbara i enlighet med överbe-

stämningens logik; ett objekt kan framstå som artikulerat och därmed fixerat, men 

fixeringen är i grunden omöjlig. Istället är varje identitet överbestämd och närva-

ron av vissa objekt förhindrar att de andras identiteter fixeras (ibid 157). Diskur-

sens strävan efter fixering centreras kring nodalpunkter, priviligierade diskursiva 

punkter kring vilka den tillfälliga fixeringen organiseras. Nodalpunkter är element 

som fixerats genom den diskursiva kedjan och blir därigenom betydelsebärande 

för diskursen. Men eftersom elementen aldrig artikuleras fullständigt blir nodal-

punkten, då fixeringen bryts, istället en flytande signifikant. Då detta sker uppstår 

en kamp mellan olika diskurser om att fylla denna flytande signifikant med bety-

delse och därmed skapa en diskursiv fixering av just denna betydelse (ibid 168f). 

Den konflikt som uppstår mellan olika kontrasterande betydelser kallas i diskurs-

teorin för antagonism. Laclau och Mouffe beskriver ”antagonismens formel” som 

att ”varje differens slutgiltiga osäkerhet visar sig i en relation av total ekvivalens 

där den differentiella positiviteten hos alla dess termer upplöses” (ibid 188). Ekvi-

valenslogiken skapar således ett förhållande där olika betydelser ställs som 

varandras motsatser (ibid 180). Det är här som vi återfinner ekvivalenskedjorna. 

Då ekvivalenskedjor skapas utraderas samtidigt differenserna varandra till förmån 

för skapandet av en gemensam grund (ibid 187). Ekvivalensrelationen är därmed 

en relation där det sociala rummet är uppdelat i två motsatta läger (ibid 164), och 

kan förklaras som det politiska rummets förenkling. Ekvivalenslogikens motsats 

är differenslogik, som istället leder till en utvidgning och ökad komplexitet av det 

politiska rummet (ibid 191). Genom antagonism och ekvivalens möjliggörs hege-

moni (ibid 197), som uppstår då diskursen är behärskad av artikulering på ett sätt 

som möjliggör skapandet av det sociala till en antagen helhet (ibid 201). 

I kapitel 2.2. förklaras hur ekvivalenskedjor kommer användas som det primära 

diskursteoretiska verktyget i analysen av studiens empiriska material. 

2.1.2. Andrafiering som medieteknik 

Winther Jörgensen och Phillips (2000) menar att man genom att följa ekvivalens-

logikens sammankoppling av betydelse också kan se hur individuella och kollek-

tiva identiteter skapas. De beskriver det som att ”[k]artläggningen av ’det Andra’, 

som alltid skapas i samma rörelse som ’oss själva’, kan ge en fingervisning om 
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vad det är som den ifrågavarande diskursen stänger ute och därmed om vilka soci-

ala konsekvenser den har” (Winther Jörgensen & Phillips 2000:58). Statens of-

fentliga utredningar Bortom Vi och Dom (Sverige, SOU 2005:41) visar på hur 

kategorier som ”vi” och ”den andre” utgör grunden för en polariserande verklig-

hetsuppfattning där fördefinierade och hierarkiskt rangordnande kategorier blir 

avgörande för hur människor bestäms. Genom definitioner sker en anonymisering 

och homogenisering genom vilken individer och grupper i första hand ses som 

bärare av en uppsättning egenskaper associerade till en antagen grupptillhörighet. 

Därmed blir andra grupptillhörigheter, egenskaper, erfarenheter och preferenser 

osynliggjorda (de los Reyes & Kamali 2005:7ff). 

Ylva Brune (2006) visar mer konkret på hur media använder sig av gränsdrag-

ningstekniker där den tänkta läsargemenskapen definieras som en del av ett ”vi” 

som ställs mot ”den andre”. Brune utgår från begreppet andrafiering för att visa 

på hur dessa processer fungerar identitetsskapande för såväl textens aktörer, för 

mediet/texten i sig som för den implicite läsaren. Brune lyfter fram två grundläg-

gande sätt som en text kan konstruera kategorier som ”vi” respektive ”den andre”. 

Det första sker när ”vi” talar om ”den andre”, och där det som beskrivs gestaltas 

utifrån teorier med utgångspunkt i diskurser där textens ”vi” är hemtama och/eller 

kan solidarisera sig med samtidigt som textens ”andre” har en marginell eller obe-

fintlig möjlighet att påverka hur ”de” konstrueras. Det andra sättet är då textens 

”vi” och ”den andre” befinner sig i en relation framställd genom skillnad, motsats 

eller konflikt. I texter där skillnad fokuseras genom att ”vi” beskriver ”den andre” 

är det inte nödvändigtvis en negativ representation av ”den andre” som sker. 

”Våra” analyser eller åtgärder kan utgå från en empatisk inställning genom att 

lyfta fram skillnader där ”den andre” gestaltas på ett fördelaktigt sätt. Denna typ 

av skildringar framstår inte som främlingsskapande då de betraktas som en en-

skild text, men som en återkommande del av nyhetsdiskursen bidrar de till att eta-

blera budskap där vissa kategorier skapas som annorlunda och eventuellt bristfäl-

liga. Vidare menar Brune att speciellt muslimer genomgår en mer kraftfull och 

upprepande typ av andrafiering i media, då de som kategori betraktas som bärare 

av egenskaper som är oönskade i ”vår” kultur. Utöver de ovan beskrivna sätten 

har denna andrafiering också följande drag: ”Vi” tillskriver ”den andre” egen-

skaper, handlingar eller problem som är främmande eller oönskade i vår egen 

självbild och/eller framstår som ett hot mot ”oss” och/eller ”vår” identitet. Genom 

denna kontrastering beskrivs ”den andre” i relation till ”vår” ideala självbild 

(Brune 2006:90f). 

2.1.3. En intersektionell ingång 

I analysen av studiens resultat kompletteras det teoretiska perspektivet också med 

intersektionalitet. Det intersektionella perspektivet stämmer väl överens med den 

diskursteoretiska ingången, då det kritiserar synen på maktrelationer som varande 

ensidiga, determinera(n)de och monolitiska. Som de los Reyes (2005) uttrycker 

det, visar den intersektionella analysen på hur den ”hierarkiska ordningen 

(åter)skapas kontinuerligt genom processer av dominans och motstånd där till-

skrivning, identitetsskapande och sociala gränsdragningar är centrala för att re-

glera tillgången och berättigandet till samhällets materiella och symboliska resur-

ser” (de los Reyes 2005:234). På så sätt bör faktorer som kön, klass, etnicitet och 
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sexualitet betraktas som sociala positioner, vilka får betydelse i och genom män-

niskors handlingar i en specifik institutionell och historisk kontext. Människors 

(makt)positioner är därigenom varken strukturellt eller essentiellt förutbestämda, 

inte heller kan de kategorier i vilka människor bestäms ses som fixerade (ibid 

233f). I den intersektionella analysen inkluderas här tre olika faktorer: religion, 

genus och etnicitet. Dessa faktorer får sin betydelse och verkan just genom det 

obligatoriska samspel som sker mellan dem, och kan inte betraktas som enskilda 

kategorier möjliga att bryta ut. Intersektionalitet bör istället alltid förstås som en 

väv, där den ena faktorn är omöjlig att separera från den andra utan att därmed 

också förändra hela analysens villkor (jmfr. de los Reyes & Mulinari 2005:24). 

Som en del av den intersektionella teorin kommer jag i uppsatsen att använda be-

greppet bekönad rasifiering. Rasifieringsprocesser, menar Molina (2005), legiti-

merar sociala hierarkier genom att associera dem till en essentialistisk människo-

syn, där kulturella och/eller utseendemässiga olikheter förstås som oföränderliga 

och väsensskilda (Molina 2005:95). På ett likande sätt synliggör begreppet bekö-

nad de processer genom vilka kvinnor och män skapas utifrån antaganden om 

biologiska och kulturella skillnader. de los Reyes och Mulinari (2005) menar att 

det i maktanalyser inte går att särskilja mellan rasifierade och bekönade processer 

då de är inbäddade i varandra: ”Könskonstruktionen är således alltid rasifierad på 

samma sätt som rasifiering är bekönad” (de los Reyes & Mulinari 2005:10. Kursi-

vering i original). 

2.2. Arbetsmodell 

Jag vill i denna studie se på hur kategorierna ”vi” och ”den andre” konstrueras i 

det studerade materialet från debatterna om de politiska utnämningarna av Omar 

Mustafa och Elisabeth Svantesson, samt hur intersektionen mellan religion, genus 

och etnicitet relaterar till dessa kategoriseringsprocesser. 

I resultatdelen visas de ekvivalenskedjor som uppstår och verkar bestämmande för 

diskursens meningsetablering i debatterna om Mustafa och Svantesson. Genom att 

studera hur dessa kedjor initialt etableras och sedan förändras eller kvarstår och 

förstärks, blir det möjligt att se på vilka diskursiva villkor som verkar i kategorise-

ringen av Mustafa och Svantesson. Resultatdelen utgår således från diskursteori i 

såväl teori som metod. 

Resultatet kommer sedan analyseras med hjälp av uppsatsens övriga teoretiska 

perspektiv. Studiet av om och hur andrafiering sker i de studerade utgår från de 

sätt som andrafiering kan ske genom de nyhetstekniker i media som lyfts fram av 

Brune (2006). Analysen kommer utifrån detta att delas in i två delar, relaterade till 

resultatet. Den första delen utgår från det som Brune lyfter fram som grundläg-

gande sätt att konstruera kategorier som ”vi” och ”den andre”, som uppstår då 

 ”vi” talar om ”den andre”, utifrån diskurser som ”vi” kan solidarisera med 

samtidigt som ”den andre” i väldigt liten eller ingen utsträckning kan på-

verka hur de gestaltas, samt då 

 ”vi” och ”den andre” befinner sig i en relation framställd genom skillnad, 

motsats eller konflikt (Brune 2006:91). 
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I den andra delen används den förstärkta andrafiering som, utöver de kriterier som 

presenterats ovan, kan visa på vad Brune kallar en ”kraftfull och upprepande vari-

ant av andrafiering mot framförallt muslimer” (ibid), och som uppstår då 

 ”vi” tillskriver ”den andre” egenskaper, handlingar och problem som 

framstår som oönskade eller främmande i ”vår” självbild och/eller fram-

står som ett hot mot ”oss” och/eller ”vår” identitet, och där 

 ”den andre” ställs som kontrast till ”vår” ideala självbild (ibid). 

Analysen kompletteras genom den intersektionella teorin. Att anta ett intersekt-

ionellt perspektiv på en studie med ett begränsat antal individer är förenat med 

metodologiska risker. Jag menar dock att intersektionalitet är ett perspektiv ge-

nom vilket det blir möjligt att synliggöra andrafieringens bakomliggande proces-

ser. Det bidrar också till att visa på diskursens dynamiska paktproduktion, men 

även på möjliga konfliktlinjer i analysen. Som Taira (2013) menar innebär studiet 

av diskurser att samtidigt studera hur makt produceras och reproduceras, men 

också hur makt är föränderligt och genom diskursen kan ifrågasättas, försvagas 

och begränsas (Taira 2013:32). Genom en intersektionell analys blir det därmed 

tydligt att diskursens villkor är föränderliga, även då de vid en första anblick kan 

tyckas vara givna. 
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Kapitel 3 Metod 

3.1. Diskursteori som metod 

Diskursteori befinner sig mellan teori och metod. Att välja att använda sig av dis-

kursanalysen innebär därför att en rad parallella val samtidigt sker (Olsen 

2006:65ff). Winther Jörgensen och Phillips (2000) kallar det för en ”paketlös-

ning”, där metodvalet återföljs av vissa teoretiska premisser då dessa utgör 

varandras grundvalar (Winther Jörgensen & Phillips 2000:10). De centrala be-

grepp som metoden utgått från är ekvivalenskedjornas meningsetablering i diskur-

sen, i enlighet med Lacalu och Mouffes diskursteori. Detta analyseras sedan i re-

lation till de teoretiska begreppen andrafiering och intersektionalitet. Rent konkret 

har studien genomförts genom att materialet efter avgränsningsprocessen delades 

in i kategorier beroende på dess hållning i de studerade debatterna – de artiklar 

som kritiserade Mustafa respektive Svantesson lades i olika högar medan de som 

försvarade dem lades i andra. Därefter skedde ytterligare genomläsningar då alla 

betydelsebärande begrepp med koppling till religion och politik på ett för studien 

relevant sätt i relation till de aktuella debatterna markerades. Diskursens ekviva-

lenskedjor identifierades genom att se på hur de betydelsebärande begreppen, ge-

nom sin koppling till diskursens nodalpunkter, etablerade en mening till vilken det 

studerade materialet förhöll sig. Utifrån detta var det möjligt att presentera ett re-

sultat som sedan analyserades med hjälp av studiens övriga teorier. 

Inom diskursanalysen betraktas det empiriska materialet som en uppsättning sig-

nifikanta praktiker genom vilka subjektets upplevelse av ”verkligheten” möjlig-

görs (Howarth & Stavrakakis 2000:4). Istället för att, som dess kritiker vill mena, 

reducera den sociala världen till språk, öppnar diskursanalysen upp för samstäm-

mighet mellan lingvistiska och sociala system. Det möjliggör en tolkning av det 

empiriska materialet som en del av en större social och politisk analys (Howarth 

2000:13). Därigenom sker en såväl historisk som social kontextualisering av det 

studerade, genom vilken kritik och förändring av de existerande praktikerna och 

det sociala meningsskapandet möjliggörs (ibid 129). Diskursanalysen syftar inte 

till att skapa universellt gångbara hypoteser eller empiriska generaliseringar. Istäl-

let studeras hur och varför diskurser uppstår, upprätthålls och förändras genom att 

beskriva, förstå och förklara specifika historiska händelser och processer (ibid 

131). Genom att analysera de små historierna i sin specifika lokalisering och be-

stämda kontext möjliggörs en forskning som går bortom de stora berättelserna 

med dess (explicita eller implicita) antaganden om samhället, dess normer och 

maktordningar (Lykke 2009:164). De analyser och slutsatser jag presenterar gör 

jag i samklang med detta, och de bör också ses som ett resultat av de specifika val 

jag gjort i fråga om metod och teori. Studien bygger på diskursteoretiska verktyg 

för att nå ett resultat som sedan analyseras genom studiens övriga teorier: andrafi-

ering och intersektionalitet. Jag har valt att utgå från de sätt som Brune (2006) 
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menar att andrafiering skapas i nyhetstexter, då jag menar att dessa är applicerbara 

också på mitt material även då det består av en annan typ av journalistik. Vidare 

använder jag det intersektionella perspektivet, med utgångspunkt i faktorerna re-

ligion, genus och etnicitet då jag ser dessa som de mest intressanta att studera 

närmare i relation till min studie. Det innebär att andra faktorer utesluts även då 

de med stor sannolikhet påverkat resultat och analys. Vidare resonemang om detta 

återfinns i kapitel 5. 

3.2. Validitet och reflexivitet 

Studien styrs av valet att använda diskursteori som teori och metod; såväl fråge-

ställningar som slutsatser är formulerade utifrån dessa teoretiska förutsättningar. 

Därmed kan studien sägas ligga närmast en deduktiv ansats. Vidare utgår studien 

från ett kritiskt perspektiv, då min förförståelse är präglad av teoretiska områden 

såsom det feministiska och postkoloniala. Det är utifrån detta som de val av teore-

tiska verktyg för studiens resultat och analys har skett. Min studie kan därmed 

sägas formad utifrån min förförståelse om det forskningsfält jag studerar (jmfr. 

Creswell 2009:62). Samtidigt som valet av diskursteori som teoretisk utgångs-

punkt skapar en tydlig ram för studiens genomförande, har jag strävat efter en 

öppenhet i förhållande till det empiriska materialet. Då diskursanalysen kan anses 

vara beroende av forskarens föreliggande antaganden har det varit viktigt att inte 

analysera materialet med syfte att söka bekräftelse på ett låst teoretiskt antagande, 

även då analysen präglas av studiens teoretiska förutsättningar. De problem som 

finns i samband med detta diskuteras i kapitel 5. 

Utöver teori- och metodval är studien beroende av materialval och avgränsningar. 

Studiens validitet garanteras genom tydlighet och transparens i alla studiens val, 

vilket möjliggör en god intersubjektivitet (jmfr. Bergström & Boréus 2012:406). 

Validiteten byggs också genom att skapa en analys som, utifrån de metodval jag 

gjort, tar hänsyn till diskursen som en helhet och inte anpassar denna för att be-

kräfta en antagen slutsats om relationen mellan religion och politik i samhället. 

Vidare stärks validiteten genom att studien skapar slutsatser som kan användas 

som förklaringsmodell för de konsekvenser som går att härleda till diskursens 

verkningar i det studerade debatterna om Mustafa och Svantesson (jmfr. Winther 

Jörgensen & Phillips 2000:123). 

Liksom Bergström och Boréus (2012) poängterar kan samtliga (ur)val ifrågasät-

tas, och läsaren kan misstänka att det i materialet finns andra utsagor och begrepp 

som förbises (Bergström & Boréus 2012:407). Detta gäller inte minst i studiet av 

diskurser man själv befinner sig nära. Som Winther Jörgensen och Phillips (2000) 

skriver har diskursanalysen en inbyggd problematik i fråga om reflexivitet, där 

den kunskap som forskaren producerar ingår i den socialt skapade kunskap som 

diskursen upprättar som ”sanning”. Forskaren intar alltid en specifik position i 

relation till det studerade, vilken blir bestämmande för vad hen kan se och därmed 

också vilket resultat hen lägger fram. Oavsett vilken position hen intar finns det 

alltid andra alternativa positioner utifrån vilka studien skulle kunna gestalta sig på 

andra sätt. I den grad det är möjligt behöver forskaren ”sätta parentes” kring sig 

själv och sin egen kunskap, för att inte låta analysen överskuggas av de värdering-

en som den genererar (Winther Jörgensen & Phillips 2000:28f). För att kunna 
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göra detta är det dock nödvändigt att synliggöra och förhålla sig till denna kun-

skap. Lykke (2009) hänvisar till den feministiska forskningens epistemologiska 

princip som menar att all vetenskapsproduktion måste förstås som situerad. Verk-

ligheten som ett objektivt studieobjekt existerar inte, istället är forskaren alltid en 

del av den berättelse hen skapar. Detta betyder inte att en meningsfull forskning är 

omöjlig, men den som på allvar förhåller sig till denna insikt måste också inklu-

dera en medveten reflektion över sin egen situering och valet av forskningstekni-

ker. Därmed blir det möjligt att synliggöra forskningens villkor: vilket utsnitt av 

verkligheten blir synligt från den egna materiella-diskursiva lokaliseringen i fråga 

om tid, rum, kropp och historiska maktförhållanden (Lykke 2009:19ff)? 

Att studera ”den andre” innebär samtidigt studiet av ett ”vi”. På så vis kan denna 

studie också sägas vara en studie av mig själv, som en del av den majoritetsbe-

folkning mot vilken ”den andre” kontrasteras. Jag passerar som en del av en privi-

legierad, normerande, vit, svenskhet och är därmed att betrakta som förmodat 

önskvärd och jämställd i relation till exempelvis det nationella jämställdhetspro-

jekt som Egeberg Holmgren refererar till (jmfr. Egeberg Holmgren 2011:48ff). 

Mina akademiska meriter ger mig kunskap och språk att reflektera över denna 

position, och placerar mig samtidigt i ett maktförhållande gentemot dem jag be-

skriver. Detta, tillsammans med faktorer som min könsidentitet som kvinna, 

heterosexuella läggning, medelklassbakgrund och normalfungerade funktionssätt 

placerar mig i en position utifrån vilken den kunskap jag genererar förhåller sig 

till världen på ett specifikt sätt. Vidare, och än mer relevant i förhållande till den 

studie jag genomför, har jag ett aktivt engagemang i Socialdemokraterna och var 

själv engagerad i debatten kring Mustafa när den blossade som värst. Jag deltog 

vid den demonstration som föreningen Hjärta ordnade utanför socialdemokrater-

nas partihögkvarter på Sveavägen i Stockholm till stöd för Mustafa som då var 

föreningens ordförande. I materialsökningen har jag funnit bilder på mig själv i 

artiklar om demonstrationen (Aftonbladet 2013). Jag är också vän med flera av de 

personer som skrivit under en av de debattartiklar som flera artiklar i materialet 

refererar till (Staf et. al. 2013). Trots detta menar jag att jag i egenskap av forskare 

kan utföra en studie av debatten om Mustafa. Debattens sakfrågor är inte mitt stu-

dieobjekt och jag söker på intet sätt efter svar som visar på ”rätt” och ”fel”. Istället 

försöker jag synliggöra den diskurs i vilken debatten fördes samt visa på dess ef-

fekter. Här anser jag att det är möjligt att, precis som Winther Jörgensen och 

Phillips menar, sätta parentes kring mina personliga åsikter och erfarenheter och 

genomföra en akademisk analys utifrån den teori och metod jag valt som ana-

lysens ramverk. 
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

4.1. Resultat 

I resultatdelen presenteras hur ekvivalenskedjorna etableras samt förändras eller 

kvarstår och förstärks i materialet från de två studerade debatterna. Resultatavsnit-

tet inleds med en sammanfattning av debatterna utifrån de artiklar som ingår i 

materialet, med syfte att ge en övergripande bild av debatternas karaktär och inne-

håll. Därefter följer en presentation av resultatet i två delar. Den första visar på 

hur ekvivalenskedjorna etableras i debatternas inledande skede. Här finns en tyd-

ligt parallell mellan de båda debatterna och de diskuteras delvis tillsammans. Den 

andra delen fokuserar på de skillnader som uppstår mellan debatterna, då ekviva-

lenskedjan i det ena fallet förändras och i det andra fallet kvarstår och förstärks. 

Denna uppdelning följer med till analysdelen, där resultatet från den första delen 

analyseras med hjälp av de två första sätt av andrafiering som Brune (2006) visar 

på, för att i andra delen fokusera på hur andrafieringen förändras till inkludering i 

ett ”vi” respektive kvarstår och förstärks genom det tredje och fjärde av Brunes 

andrafieringssätt. I analysen kommer också intersektionalitetsperspektivet 

inkluderas. 

4.1.1. Debatten om Mustafa 

Debatten om Omar Mustafa tog fart den 9 april 2013 då Aftonbladets ledarsida 

publicerade en artikel som uppmanade den socialdemokratiska partisekreteraren 

Carin Jämtin att klargöra de frågor som uppstod genom Svenska kommittén mot 

antisemitisms kritik av valet av Mustafa som suppleant till den socialdemokratiska 

partistyrelsen (Swedin 2013a). Dagen efter undrade också DN på ledarplats ”Hur 

nära kan man stå diverse mörkermän utan att deras skugga faller över en själv?” 

(Helmersson 2013a). Aftonbladet följde upp med en ledartext med rubriken ”Det 

handlar om människovärde” (Swedin 2013b) och den 11 april publicerades ”Omar 

Mustafas svar på kritiken” på Aftonbladet Debatt8. Där kommenterade Mustafa 

själv de anklagelser som riktades mot honom, bland annat genom att uttrycka att 

han ”ser kvinnors rättigheter som mänskliga rättigheter” samt ”tror på och försva-

rar den svenska äktenskapslagstiftningen som ger rätt till homosexuella par att 

ingå äktenskap”. Vidare motiverade han sitt tidigare agerande, men tog avstånd 

från detta då ”det har motverkat sitt syfte” (Mustafa 2013). Debatten fortsatte även 

efter Mustafas artikel, och fokus flyttades från anklagelser om antisemitism till 

jämställdhet och homofobi. Enligt DN:s ledarsida undrar nu ”högt uppsatta soci-

aldemokrater vad han egentligen tycker om kvinnor och homosexuella” (Jonsson 

                                                 

8 Som debattartikel inkluderas inte artikeln i studiens material, men används som referensmaterial. 
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2013). Även Mustafas Twitter-inlägg från 2011 där han skrev ”Skicka JAS-plan 

mot Israel nu!” (Mustafa 2011) kritiserades återkommande. Lena Mellins politiska 

kommentar i Aftonbladet kan ses som en sammanfattning av debattens teman: 

Han har bjudit in personer med antisemitiska åsikter till möten i Islamiska för-

bundets regi, han har på Twitter föreslagit att Sverige skickar stridsflyg till Israel, 

hans förbund har en kvinnosyn som inte alls lirar med den socialdemokratiska. 

Och han har lyft fram människor som bedriver hatpropaganda mot homosexu-

ella. (Mellin 2013b) 

Mustafa lämnade alla sina uppdrag i partiet den 13 april. Två dagar senare publi-

cerades det första inlägget som istället riktade kritik mot den förda debatten. Karin 

Pettersson skrev på Aftonbladets ledarplats om hur diskussionen kommit att full-

ständigt ”spåra ur”. 

Från att ha handlat om sakliga invändningar om synen på antisemitism, kvinnors 

rättigheter och hbtq-personers rättigheter övergick det till ett klassiskt drev som 

innehöll även rena fantasiuppgifter som Expressens avslöjande om Omar Musta-

fas miljoninkomster. En uppgift Expressen helt enkelt hittat på. Oj då. 

(Pettersson 2013) 

Inlägg som dessa var dock undantag. Sammantaget förekommer fyra artiklar där 

debatten beskrevs som ett utslag av islamofobi, samtliga från Aftonbladet. Det 

socialdemokratiska partiets agerande gentemot Mustafa kritiserades dock från 

flera håll och skapade parallella debatter, dels om Socialdemokraternas interna 

maktstrider och rutiner för personval och dels om representation. Ytterligare ett 

tema plockades upp i ett par artiklar där religion problematiserades på ett mer ge-

nerellt plan, men också i relation till politik. ”Omar Mustafa-frågan är försåtmine-

rad med rasism och religion. Den splittrar sekulära och religiösa muslimer, den 

splittrar kristna socialdemokrater” stod att läsa i en politisk kommentar i SvD (Er-

iksson 2013a), medan Erik Helmersson på DN:s ledarsida menade att det finns en 

motsättning mellan en viss sorts religiositet och det svenska politiska beslutsfat-

tandet (Helmersson 2013c). Elisabet Höglund å sin sida undrade i en krönika i 

Aftonbladet varför vi inte talar om Bibelns kvinnosyn som inte är ”ett bättre före-

döme när det gäller jämställdheten än Koranen och islam” (Höglund 2013a). 

Materialets fyra sista artiklar handlade alla om Löfvens Första Maj-tal i Malmö, 

en stad som ”med svenska mått mätt har en stor muslimsk befolkning” (Eriksson 

2013a) och där Aftonbladets ledarsida menade att ”Alla vill höra vad Löfven har 

att säga om Omar Mustafa, om islam och om fördomar” (Persson 2013). 

4.1.2. Debatten om Svantesson 

Debatten om den nyutnämnda arbetsmarknadsministern Elisabeth Svantesson tog 

sin början den 18 september, dagen efter utnämnandet, genom att de politiska 

kommentatorerna i Aftonbladet, Expressen och DN kommenterade den nya mi-

nistern. Centralt för samtliga var Svantessons tidigare medlemskap i församlingen 

Livets Ord och arbete som informationssekreterare på organisationen Ja till Livet 

som arbetar mot abort. Maria Crofts befarade i en politisk kommentar i DN att 

”hennes religiösa engagemang kan göra att fokus flyttas från arbetsmarknadsfrå-

gorna” (Crofts 2013). K-G Bergström på Expressen å sin sida ställde frågan: 

”Spelar det någon roll att en ny minister tillhört en extrem, auktoritär och intole-

rant religiös sekt?” och ansåg att informationen om hennes bakgrund förändrade 
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valet av arbetsmarknadsminister från ”lysande” till problematiskt (Bergström 

2013e). I Aftonbladet menade Lena Mellin att Svantessons ”extrema åsikter” inte 

kan betraktas som en del av det förgångna (Mellin 2013e). Aftonbladet publice-

rade samma dag också en ledare i vilken Svantessons inflytande i regeringens 

kollektiva beslutsprocesser ifrågasattes som problematisk då ”högerkristna grup-

per […] också är politiska aktörer” (Lindberg 2013). I dessa initiala artiklar fanns 

de teman som präglade också den kommande debatten. Begrepp som abortmot-

stånd, religiös extremism och homofobi florerade, men även religion som privat 

kontra politisk fråga var återkommande. 

Tidigt hördes också andra röster som kritiserade den hållning som sades represen-

teras av ”vänstern” och Aftonbladet, och som istället försvarade Svantesson. 

Bland annat menade SvD:s ledarsida att det pågick en ”häxjakt” av Svantesson 

(Arpi 2013). Debatten ändrade därmed riktning, kritiken riktades inte mot Svan-

tesson utan mot dem som kritiserade henne. Som ett led i denna skiftning knöt 

också debatten i ett par artiklar an till större frågor. Johan Hakelius menade i Af-

tonbladet att abort inte är enkel fråga utan, just som Svantesson uttalat, ”komplex” 

(Hakelius 2013). I Expressen ifrågasatte ledarsidan statliga subventioner till tros-

samfund med problematiska åsikter som homofobi och kvinnors underordnade 

status (Erfors 2013) medan Marcus Birro knöt kritiken mot Svantesson till förföl-

jelsen av kristna runt om i världen och kritiserade förhållningssättet till religion 

inom den svenska journalistkåren (Birro 2013). Parallellen till Mustafa uppmärk-

sammades också av ett par skribenter, men från olika utgångspunkter. Expressens 

ledarskribent Malin Siwe menade att Mustafa föll på grund av att han var ordfö-

rande och inte endast medlem i IFiS (Siwe 2013) medan Åsa Linderborg (2013c) i 

en ledare på Aftonbladet Kultur menade att det handlade om olika sätt att bedöma 

politiker beroende på religiös tillhörighet. 

4.2. Resultat 

Jag kommer nu övergå till studiens resultatdel, där jag presenterar resultaten från 

analysen av de studerade debatterna. I resultatets första del kommer jag visa på 

hur ekvivalenskedjorna etableras i det initiala skedet av de båda debatterna, för att 

i dess andra del visa på hur de förändras respektive kvarstår och förstärks. 

4.2.1. Ekvivalenskedjorna etableras 

Ekvivalenslogiken skapar en relationell meningsetablering, där begreppens förhål-

lande till varandra är avgörande för hur deras betydelse bestäms (Winther Jörgen-

sen & Phillips 2000:50). I debatten om Mustafa såväl som i debatten om Svantess-

son återfinns en lång rad begrepp kopplade till religion och politik. Dessa deltar i 

skapandet av den ekvivalenskedja genom vilken mening etableras i de diskurser i 

vilka debatterna förs. I figur 1 och 2 redovisas de betydelsebärande begrepp som 

återfanns i det studerade materialet, vilka är hämtade från de artiklar som har en 

kritisk hållning till Mustafa respektive Svantesson. Liksom beskrivs i kapitel 3.1. 

gick identifieringen av betydelsebärande begrepp till genom att materialet efter 

avgränsning sorterades efter sin hållning i de studerade debatterna. Därefter sked-

de en genomläsning där betydelsebärande begrepp kopplade till religion och poli-
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tik markerades, för att sedan redovisas i de respektive figurerna. För att tydliggöra 

denna process kan inledningen från en ledare från Aftonbladet Kultur, skriven av 

Åsa Linderborg, användas som illustration. Texten är ett inlägg i debatten om 

Svantesson, där denna jämförs med debatten om Mustafa. Under rubriken ”Elisa-

beth Svantesson den riktiga Omar Mustafa” skriver Linderborg: 

”Kan man vara muslim och socialdemokrat? Frågan förföljde Stefan Löfven i dagar 

efter att Omar Mustafa valts in i partistyrelsen. Kan man vara moderat och kristen 

fundamentalist? I skrivande stund har frågan ännu inte ställts till Fredrik Reinfeldt, 

trots att hans nyutnämnda arbetsmarknadsminister är medlem i en församling som är 

emot abort, stämplar homosexualitet som sjukdom, förnekar klimatkrisen och tror att 

jorden skapades på sju dagar. Omar Mustafa tvingades försvara sig mot en massa 

åsikter som han aldrig haft och han gjorde det med emfas. Det spelade ingen roll, 

han var muslim och därför inte att lita på i frågor som demokrati och alla människors 

lika värde. Elisabeth Svantesson har varit allt annat än tydlig om vad hon egentligen 

tycker. Det får passera.” (Linderborg, 2013c).  

Genom detta citat belyses en rad moment i arbetsprocessen. Texten har definierats 

som negativ i sin hållning, vilket torde vara ett oproblematiskt antagande sett till 

dess innehåll. De begrepp som markerats som betydelsebärande har därför inklu-

derats i figur 2. De markerade begreppen är följande: ”kristen fundamentalist”, 

”medlem i en församling som”, ”emot abort”, ”stämplar homosexualitet som en 

sjukdom”, ”förnekar klimatkrisen”, ”tror att jorden skapades på sju dagar”, ”allt 

annat än tydlig”, ”vad hon egentligen tycker”. Då studien inte tar hänsyn till 

aspekter såsom den eventuella betydelsen av partitillhörighet (för vidare diskuss-

ion se kapitel 5), har ”moderat” inte markerats trots att det är ett ord som i högsta 

grad är kopplat till politik i en partipolitiks bemärkelse. Då politik här primärt 

förstås i en bredare betydelse är det istället begrepp som ”abort” och ”klimatkris”, 

men också det som berör Svantessons ”egentliga åsikter”, som betraktas som rele-

vanta i relation till den studerade debatten. Vidare markeras inte de delar som be-

rör Mustafa, eftersom texten är en del av debatten kring Svantesson.  

Figur 1: Negativt laddade betydelsebärande begrepp från det studerade materialet om Mustafa 

 BETYDELSEBÄRANDE BEGREPP KOPPLADE TILL RELIGION OCH POLITIK 

OMAR  
MUSTAFA 

ordförande i Islamiska Förbundet; generalsekreterare i Sveriges Unga Musli-
mer; antisemitism; homofientlig; extremism; svaja i frågan; måste ta avstånd; 
frontalangrepp på sina kritiker; mörkermän; de mest osympatiska talare; 
ökända antisemiter; väsensfrämmande för en socialdemokrat; extrema och 
människofientliga åsikter; skicka JAS-plan mot Israel; ifrågasatt kvinnosyn; vad 
han egentligen tycker; Muslimska brödraskapet; familjestadgar; olika legal 
status för kvinnor och män; bomba Israel; stridsplan; hatpropaganda mot ho-
mosexuella; islam; religiösa anvisningar; hedersvåld; värderingskrockar; to-
kenism; de värderingar han verkligen representerar; muslimska bakgrunden 
var inte så där lagom färgglad; religiösa idéer; kvoteringstänkande; kollektiv; är 
nu […] synonym med antisemitism, kvinnoförtryck och böghat; den vanlige 
svenska muslimen; hedersrelaterat förtryck; kyskhetsregler; hedersnormer; 
glömde jämställdhet och kvinnors rättigheter; muslimska debattörer har dess-
utom funnits bland kritikerna; rabiata talare; förintelseförnekare; kvinnohat; 
inte en vanlig svensk muslim; förbund med medlemskap i en politisk rörelse; 
mördar och förtrycker oliktänkande, kvinnor och icke-muslimer; skadade för-
troendet för partiet; ge plattform åt; representerar inte […] alla muslimer i 
Sverige; islamister; ingen genomsnittlig religiös väljare; förgripliga åsikter; 
lagom muslim 
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Figur 2: Negativt laddade betydelsebärande begrepp från det studerade materialet om Svantesson 

 BETYDELSEBÄRANDE BEGREPP KOPPLADE TILL RELIGION OCH POLITIK 

ELISABETH 
SVANTESSON 

Livets Ord; kristen fundamentalist; emot abort; extrem, auktoritär och intole-
rant religiös sekt; inte […] respekterade frikyrkor; intolerant toppstyrd sekt; 
fanatiska sekter; Ja till Livet; emot samkönade äktenskap; medlem i en för-
samling som; stämplar homosexualitet som en sjukdom; förnekar klimatkri-
sen; tror att jorden skapades på sju dagar; abortfientlig organisation; omdisku-
terad församling; kollektiva regeringsbeslut; informationssekreterare i Ja till 
Livet; företrätt en organisation med extrema åsikter; högerkristna homofober; 
religiös extremism; högerkristen; katastrof för bland annat kvinnors och ho-
mosexuellas rättigheter; Kristet Center; bjudit in […] antisemit; högerkristna 
grupper […] är politiska aktörer; kampen mot; anti-abortdemonstration; ingen 
privatsak; makt över […] aborträtt och homosexuellas rättigheter; kollektivt 
beslutsorgan; är aktiv abortmotståndare; homofobi; talat på Jesusmanifestat-
ionen; politikers religiösa världsbild är av betydelse; allt annat än tydlig; vad 
hon egentligen tycker; homosexualitet är en sjukdom; bigotta värderingar; 
svensk version av Sarah Palin 

 

De presenterade begreppen visar på hur Mustafas respektive Svantessons religiösa 

tillhörighet i sig framskrivs som problematisk. Men också hur den sammankopp-

las med problematiska åsikter såsom ojämställdhet och ojämlikhet och beskrivs 

som extremistisk, avvikande och hotfull. Då dessa betraktas som en sammantagen 

helhet av betydelsebärande begrepp, snarare än som en neutral användning av 

enskilda ord, går det att se hur Mustafas respektive Svantessons religiösa tillhö-

righet förstås i relation till den politiska position de utnämnts till. De ovanstående, 

här negativt laddade, betydelsebärande begreppen uttrycker denna förståelse och 

kommunicerar med den diskurs i vilken de studerade debatterna förs. Genom dis-

kursen etableras således en mening, där de associationer som begreppen skapar 

hos läsaren fylls med innehåll hämtat från diskursen och den diskursiva kunskap-

en om de ämnen som debatten berör9. Med andra ord, genom ekvivalenslogiken 

skapar de presenterade begreppen kedjor som etablerar betydelsen av Mustafas 

och Svantessons religiösa tillhörighet som avvikande och problematisk i relation 

till deras politiska utnämningar. I enlighet med detta ser den ekvivalenskedja som 

verkar bestämmande för den diskurs i vilken såväl debatten om Mustafa som 

Svantesson inledande förs ut på följande sätt: avvikande religiositet – oönskade 

åsikter – kollektiv identitet – offentlig religiositet – religiös extremism – oönskad 

politisk företrädare. De begrepp som ingår i ekvivalenskedjan kan samtidigt för-

stås som diskursens nodalpukter, då det är i relation till dem som diskursens öv-

riga begrepp (såsom de betydelsebärande begreppen som redovisas i de respektive 

figurerna) får sin betydelse. Jag kommer här, genom exempel hämtade från studi-

ens material, visa på hur denna betydelseetablering skapas i debatten.  

I debatten om Mustafa går det se hur han tillskrivs åsikter som står i konflikt med 

de som beskrivs som önskvärda. Lena Mellin beskriver i en politisk kommentar i 

                                                 
9 Jag använder här diskursen i sin bestämda form då jag hänvisar till den dominerande diskurs, 
vars meningsetablering sker i relation till de ekvivalenskedjor som etableras. Men som beskrivs i 
kapitel 2.1.1. är diskursen aldrig slutgiltigt bestämd, utan utmanas ständigt av andra diskurser i 
kampen om betydelseskapande. Genom att erbjuda alternativa betydelser kan diskursen undergrä-
vas och ersättas av en ny diskurs, som därmed etablerar en ny mening i enlighet med den nya ek-
vivalenskedja som ersätter den tidigare. 
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Aftonbladet hur debatten om Mustafa handlar om något mer grundläggande än en 

personkonflikt: 

Diskussionen om Omar Mustafa handlar nämligen inte om vad som helst. Utan om 

fundamenta i den värld som Socialdemokraterna vill skapa. I det gamla partipro-

grammet, som förra veckans kongress lade till handlingarna heter det bland annat så 

här: ”Vårt mål är ett samhälle utan över och underordning, utan klasskillnader, köns-

segregation och etniska klyftor, ett samhälle utan fördomar och diskriminering, ett 

samhälle där alla behövs och alla får plats, där alla har samma rätt och samma 

värde.” Omar Mustafa är ordförande i Islamiska förbundet vars kvinnosyn nu ifråga-

sätts av en av hans partistyrelsekolleger. Han har twittrat om att Sverige borde 

skicka stridsplan mot Israel. Han har bjudit in företrädare med antisemitiska stånd-

punkter till träffar i Islamiska förbundets regi. (Mellin 2013a) 

Här ställs Mustafa i en motsatsposition till det som socialdemokratin anses om-

fatta, en positionering som vidhålls i ytterligare en kommentar av Mellin, där hon 

skriver: 

Respekten för människors lika värde är inte en tom fras för socialdemokraterna. Det 

är en grundbult. Att valet av Mustafa väckte högljudd intern kritik är alltså inte 

konstigt. (Mellin 2013d) 

Genom sina kommentarer om debatten visar Melin på hur den diskurs i vilken 

debatten förs verkar meningsskapande för de utsagor hon för fram. Då Mellin 

framställer Mustafa som en person som står i motsats till ”respekten för männi-

skors lika värde” och de socialdemokratiska fundamenten om ett jämlikt samhälle, 

relaterar hon dessa utsagor till den diskurs i vilken de skrivs. Därigenom ger dis-

kursen, och mer specifikt den ekvivalenskedja som etablerar diskursens mening, 

det Mellin skriver en betydelse som går utanför det direkt sagda genom att asso-

cieras till den etablerade diskursiva kunskapen om Mustafa. 

Utöver bärare av oönskade åsikter förstås också Mustafa i debatten som tillhö-

rande gruppen ”muslimer”. Därmed tillskrivs han en kollektiv identitet, och antas 

agera på ett sätt som överensstämmer med föreställningar om hur gruppen tycker, 

tänker och handlar. Ett av de tydligaste exemplen på antaganden om ett specifikt 

agerande kopplat till en diskursiv kunskap om den bestämda gruppen, återfinns i 

en krönika i Aftonbladet av Monica Gunne. I denna kopplar hon samman Mustafa 

med så kallad hedersproblematik: 

Var inte det rätt synd, att Omar Mustafa, ordförande i det Muslimska förbundet 

[sic!], blev tvungen att lämna den socialdemokratiska partistyrelsen? Och så där hux, 

flux… Jag har visserligen inte en susning om vad Omar Mustafa står för, men han 

om någon, hade väl till exempel kunnat rycka tag i komplexiteten och regelverket i 

de så kallade hedersrelaterade familjerna? Och försöka dämpa det hedersrelaterade 

förtrycket en smula. […] I sitt avskedsbrev i Aftonbladet skriver Omar Mustafa att 

hans engagemang i det muslimska civilsamhället handlar om ”rättvisa, jämlikhet och 

mänskliga rättigheter.” Lade märke till att han glömde nämna både jämställdhet och 

kvinnors rättigheter i sitt brev. Men det var väl bara som ett slags… förbiseende? El-

ler? (Gunne 2013) 

I debatten återkommer en rad handlingar som lyfts fram som alltför problematiska 

för den politiska position Mustafa blivit vald till, och som på olika sätt relaterar 

till ekvivalenskedjans olika delar. Erik Helmersson menar i en ledare i DN att 

dessa händelser i sig är tillräckliga för att leda till en politikers avgång. 

Men handlar det verkligen om dubbla måttstockar och islamofobi? Det är ingen en-

skild tabbe som fällt Omar Mustafa. Han har klumpigt försvarat inbjudan av de rabi-
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ata talarna, sagt att det inte går att leva muslimskt i en homosexuell relation, twittrat 

att han vill skicka Jasplan till Israel och varit ordförande för ett förbund som publi-

cerat okommenterade texter om att män och kvinnor bör behandlas olika. Vilken an-

nan politiker – muslim, kristen eller ateist – skulle komma undan med ett liknande 

register? (Helmersson 2013b) 

Genom att synliggöra de bakomliggande ekvivalenskedjor som ger dessa händel-

ser ges sin betydelse menar jag att framställningen av dessa händelser i relation 

till Mustafa går att se som en del av en större diskurs. Men innan jag drar några 

slutsatser ska jag också se på debatten om Svantesson. 

Liksom Helmersson förutspår förekommer ett liknande ifrågasättande av Svan-

tesson efter att hon utsetts till arbetsmarknadsminister. Också här är utgångspunk-

ten i debatten de oönskade åsikter hon tillskrivs, inte minst i fråga om jämlikhet 

och jämställdhet. Som ett exempel på detta kan man se Anders Lindbergs ledar-

text i Aftonbladets samma dag som hon utses till arbetsmarknadsminister: 

Om de värderingar Elisabeth Svantesson tidigare gett uttryck för vävs in i den politi-

ken vore det en katastrof för bland annat kvinnors och homosexuellas rättigheter. De 

flesta tror nog att abortmotstånd och homofobi är något som tillhör det förflutna. När 

Pride går genom Stockholm eller Emma Green Tregaro målar naglarna i regnbågens 

färger är det en del av den svenska folksjälen. Den onda tid som Jonas Gardell skild-

rar i "Torka aldrig tårar utan handskar" känns som ett bleknande fotografi, inte en 

verklighet vi måste förhålla oss till. Inte i Sverige, inte 2013. I går påmindes vi bru-

talt om att vi aldrig får ta några segrar för givna. (Lindberg 2013c) 

I artikeln tillskrivs också Svantesson en kollektiv identitet sammankopplad med 

en offentlig religiositet. Utifrån denna bestäms hon, liksom Mustafa, i enlighet 

med antaganden om vad denna position antas innebära. Lindberg skriver: 

En människas tro är en privatsak, det gäller även statsråd så länge de håller isär re-

ligionen och politiken. Problemet med Livets ord och andra högerkristna grupper är 

att de också är politiska aktörer. Livets ord är mycket aktiva i kampen mot kvinnors 

rätt till abort och homosexuellas rättigheter. En ännu mer problematisk organisation 

är Ja till livet som är den ledande kampanjorganisationen i Sverige för abortmot-

ståndare. Enligt Dagens Arena var nya arbetsmarknadsministern Elisabeth Svantess-

son tidigare informationssekreterare i Ja till livet och deltog även i en anti-

abortdemonstration på 90-talet. Ja till livets ordförande har dragit paralleller mellan 

abort och nazism. Att Svantesson haft en ledande roll där är definitivt ingen privat-

sak. (Lindberg 2013c) 

Som en antagen del av ett kollektiv med problematiska åsikter, som genom en 

offentlig religiositet utgör ett hot mot det omgivande samhällets ideal, skapar de-

batten associationer som sammankopplar Svantesson med religiös extremism. 

Denna typ av antaganden gör att valet av Svantesson till arbetsmarknadsminister 

enligt Aftonbladets politiska kommentator Lena Mellin blir ett reellt hot mot jäm-

ställdheten och jämlikheten i Sverige: 

Men regeringen fattar kollektiva beslut och nu sitter det en person i Sveriges rege-

ring som har företrätt en organisation med extrema åsikter och som i samband med 

en demonstration med Ja till livet 1995 sa till Dagens Nyheter att hon hade tittat på 

en film om en abort och tyckt sig se att fostrets mun utstötte ett tyst skrik. Hur tänkte 

Fredrik Reinfeldt? Tänkte han att här är en bra person och det där med Ja till livet 

och Livets ord är historia? I så fall är jag rädd för att han kan få fel. Risken är över-

hängande att den religiösa extremismen kan förfölja Elisabeth Svantesson och rege-

ringen under hela hennes ministertid. (Mellin 2013e) 



 31 

Sammantaget skapar ekvivalenskedjan en meningsetablering utifrån vilken Svan-

tesson bedöms. K-G Bergström beskriver tydligt hur denna bedömning kan 

komma till uttryck i en politisk kommentar i Expressen: 

Hon är dessutom kvalificerad akademiker. Ett lysande val, tyckte jag. Tills jag fick 

veta hennes bakgrund. […] Men så handlar det inte om respekterade frikyrkor som 

till exempel Svenska missionsförbundet. Livets ord ses av många som en intolerant, 

toppstyrd sekt, på goda grunder tycker jag och har svårt att förstå hur en till synes 

sansad och rationell ekonomie licentiat har kunnat ansluta sig. När jag frågade var-

för, fick jag ingen hjälp att förstå. Det var hennes privatsak, blev svaret. (Bergström 

2013e) 

Även då en stor del av materialet kan ses som samstämmigt i det initiala skedet av 

de studerade debatterna förekommer också alternativa utsagor. Exempelvis öppnar 

Erik Helmersson på DN:s ledarsida upp för en annan möjlig betydelse då han 

skriver: 

Några har påstått att det nu visat sig omöjligt att vara muslim och socialdemokrat. 

Det är nonsens. Men det finns en minoritet religiösa, oavsett trosriktning, som anser 

till exempel att homosexualitet är förkastligt och som inte ser något stötande med 

samröre med vildsinta antidemokrater. Dessa lär inte heller fortsättningsvis med 

framgång kunna kräva någon plats vare sig i S-toppen eller i ledningen för något an-

nat existerande riksdagsparti. […] Men för dem vars religiositet i dag gör att de kän-

ner sig vilsna i det svenska politiska beslutsfattandet lär det bli fortsatt svårt att finna 

gehör. Deras enda chans kan bestå i att bilda ett nytt, religiöst parti. Min tes är att vi 

får se ett försök i den riktningen redan till valet 2018. (Helmersson 2013c) 

Även om det inte finns utrymme för personer som anses ha en avvikande religio-

sitet bland de nuvarande svenska partierna, menar Helmersson således att det 

finns möjligheter för denna typ av åsikter att föras fram på den politiska arenan. 

Sammantaget menar jag dock att den ekvivalenskedja som jag inledningsvis pre-

senterade är den som blir betydelseskapande i de initiala debatterna om såväl Mu-

stafa som Svantesson. Genom att syna ekvivalenskedjans meningsetablering syn-

liggörs hur Mustafa och Svantesson betraktas som bärare av en problematisk reli-

giositet, en position som i diskursen står i ett antagonistiskt förhållande till posit-

ionen önskvärd politisk företrädare. De politiska handlingar som de genom denna 

bestämning antas utföra ryms inte inom diskursens gränser utan utesluts, liksom 

Mustafa och Svantesson utesluts som möjliga politiska företrädare. 

4.2.2. Svantesson: Ekvivalenskedjan förändras 

I det inledande skedet av de båda debatterna bestäms alltså både Mustafa och 

Svantesson enligt ett liknande resonemang som avvikande med hänvisning till 

deras religiösa tillhörighet. Genom ekvivalenskedjans betydelseskapande logik 

förstås de därmed också oönskade som politiska företrädare. Mellan de båda de-

batterna finns dock en tydlig skillnad; medan diskursen om Mustafa kvarstår och 

förstärks framkommer en ny, utmanande diskurs om Svantesson. Jag ska nu titta 

närmare på denna. 

I debatten om Svantesson uppstår en kamp om de flytande signifikanterna och 

deras bestämning som betydelsebärande nodalpunkter. I denna kamp ifrågasätts 

ekvivalenslogikens antagonistiska positioner genom en differenslogik. Genom 

nyansering löses de betydelseskapande kopplingarna mellan begreppen upp, vilket 
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möjliggör en omdefiniering. Därigenom etableras en ny ekvivalenskedja som er-

sätter den tidigare diskursens antagande med nya. Denna ekvivalenskedja säger: 

religiös – privat religiositet – politisk kompetens – akademiskt meriterad – önsk-

värd politisk företrädare. Denna nya ekvivalenskedja är relaterad till de positivt 

laddade betydelsebärande begrepp som presenteras i figur 3. 

Figur 3: Positivt laddade betydelsebärande begrepp från det studerande materialet om Svantesson 

 BETYDELSEBÄRANDE BEGREPP KOPPLADE TILL RELIGION OCH POLITIK 

ELISABETH 
SVANTESSON 

religiöst engagemang; meriterad nationalekonom; ordförande i arbetsmark-
nadsutskottet; arbetsmarknadspolitik; kvalificerad akademiker; privatsak; 
akademiska meriter; politiska meriter; särskilda ansvarsområden; står bakom 
rådande lagstiftning; den som tänker fel ska straffas; engagemang för; med-
lemskap i; avstått från att rösta […] eftersom […] civilrättslig fråga; riksdagens 
kristna grupp; abortkritisk; avser […] inte driva frågan; vanföreställningar om 
religiösa; grundläggande mänskliga rättigheter; demokratiska spelregler; häx-
jakt; demonisera; öppet religiösa som får löpa gatlopp; religiöst tolerant rege-
ring; klistra homofobi på; bedömas utifrån vad hon åstadkommer; samröre 
med Livets Ord; kompetent; helt okej för mig; håller sig till sin portfölj; mång-
fald; förakt mot religiösa; den politiskt korrekta mallen 

 

Här får således nya begrepp utrymme, vilka betonar Svantessons politiska erfa-

renhet och kompetens, hennes akademiska meriter och nyanserar hennes förhål-

lande till de åsikter som anses problematiska. Malin Siwe ger uttryck för denna 

förändring i en ledare i Expressen och visar på hur begreppet religiös får en delvis 

förändrad innebörd i den nya diskurs i vilken debatten förs: 

Men man ska inte behöva vara opinionsundersökningarnas snittsvensk för att sitta i 

en regering. Också en person som av filosofiska eller religiösa skäl är emot abort 

måste få plats – så länge han eller hon inte är stats- eller socialminister. Annars blir 

det i praktiken omöjligt för många kristna, judar och muslimer att vara statsråd. Och 

så kan vi inte ha det i ett Sverige som hyllar mångfald. (Siwe 2013) 

Sammankopplingen mellan religiös och en viss typ av åsikter kvarstår men blir 

underordnad andra faktorer. Därmed framstår den inte som problematisk på 

samma sätt som i debattens initiala skede. Vidare, och kanske än mer avgörande, 

friskrivs Svantesson från sin tidigare antagna kollektiva och offentligt religiösa 

position, istället betonas religion som något privat. Återigen är det Siwe som skri-

ver: 

Lindberg är inte ensam om att klistra homofobi på Svantesson. På nätet kan man läsa 

att hon är ”konsekvent negativ till HBT-personer”. Tillåt mig tvivla. Inte för att jag 

känner Elisabeth Svantesson, men jag är bekant med moderata HBT-personer. De är 

många, såväl bland politiska tjänstemän som ledande förtroendevalda. Om Svantess-

son varit homofob hade de satt fälleben för hennes karriär. Moderaternas skoltales-

man Tomas Tobé, som tillsammans med sin make Markus nyligen blev tvillingfar, 

twittrar så här: ”Jobbat nära @ESvantesson i många år och vet att hon kommer leve-

rera. Och hon är en bra person.” Det är möjligt att arbetsmarknadsministern inte 

lyckas. Men Elisabeth Svantesson ska bedömas utifrån vad hon åstadkommer. Inte 

utifrån den finare fördomsfullhetens grundregel: Vi gillar olika, så länge de inte hörs 

och syns. (Siwe 2013) 

De artiklar i debatten som använder sig av den tidigare ekvivalenskedjans logik 

ifrågasätts, kritiseras och förmår inte att underminera den nya kedjans hegemo-
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niska position i diskursen. Betydelsen av begrepp som exempelvis ”tolerans” för-

flyttas genom den nya ekvivalenskedjan. Därigenom blir ifrågasättandet riktat mot 

Svantessons kritiker, inte mot Svantessons åsikter såsom skedde i debattens första 

skede. Malin Siwe ifrågasatte i exemplet ovan Aftonbladets ledarskribent Anders 

Lindberg, och i följande exempel ifrågasätter SvD:s ledarskribent Ivar Arpi li-

kande debattinlägg: 

Den verkligt viktiga gränsen går vid respekten för de grundläggande mänskliga rät-

tigheterna och demokratiska spelreglerna, och på den punkten finns inte skuggan av 

ett tvivel när det gäller Svantesson. Frågan som bör ställas är därför om vi verkligen 

[sic!] ha ett samhälle där vi bedriver häxjakt på personer som Svantesson bara för att 

deras privata tro inte stämmer överens med vår egen? (Arpi 2013) 

Genom betydelseförskjutningen ges Svantesson åter det legitima politiska hand-

lingsutrymme som hon tidigare fråntogs. Därmed kan hon sitta kvar på posten 

som arbetsmarknadsminister. Hon har åter hamnat inom diskursens gränser och 

bestämts som en del av ett önskvärt ”vi”. 

4.2.3. Mustafa: Ekvivalenskedjan kvarstår och förstärks 

För Omar Mustafa är utvecklingen en annan. Istället för förändring sker en för-

stärkning av den existerande ekvivalenskedjan. Till skillnad från fallet med Svan-

tesson, blir de som går till Mustafas försvar också de ifrågasatta. Här kommer 

också ett nytt moment in i debatten. Mustafa står fast positionerad som en del av 

kategorin ”muslim”, men denna kategori särskiljs från kategorin ”vanliga svenska 

muslimer”. Dilsa Demirbag-Sten uttrycker båda dessa moment i en krönika i DN 

med rubriken ”Omar Mustafa är inte en vanlig muslim”: 

Socialdemokratin ville alltså ge en person med kopplingar till Muslimska brödra-

skapet en plats i partistyrelsen. Att påstå att man som ingående i brödraskapets sfär 

är aktiv antirasist och demokrat är lika trovärdigt som om en medlem av Ku Klux 

Klan skulle hävda samma sak. Aftonbladets Jan Helin har offentligt läxat upp kröni-

kören Monica Gunne för hennes text om Mustafas passiva hållning i kampen mot 

tvångsäktenskap och hedersvåld. För denna åsikt ska hon nu alltså löpa gatlopp. Jag 

trodde att Muslimska brödraskapets kvinnohat hörde till allmänbildningen? Afton-

bladets kulturchef Åsa Linderborg ryckte snabbt ut till Mustafas försvar och viftade 

bort kritiken mot honom som ett uttryck för islamofobi. Men bästa Åsa Linderborg, 

Omar Mustafa är inte en vanlig muslim. Han är ordförande för ett förbund med med-

lemsskap [sic!] i en politisk rörelse som mördar och förtrycker oliktänkande, kvin-

nor och icke-muslimer. Muslimer är lika lite immuna mot kvinnohat och rasism som 

andra grupper. Var och en är ansvarig för sina egna handlingar och uttalanden. Omar 

representerar inte på något sätt alla muslimer i Sverige. Och de värderingar han 

verkligen representerar hör inte hemma i ett parti som kallar sig demokratiskt. 

(Demirbag-Sten 2013) 

Ett liknande resonemang kommer från DN:s ledarsida: 

Nu är det visserligen så att en del av anklagelsepunkterna rör kontakter med anti-

semitism och extremism, vilket förstås inte kan accepteras i något demokratiskt 

sammanhang. Mustafa och andra hycklar när de ser denna kritik som islamofobi – 

det finns inga skäl att påstå att den vanlige svenske muslimen känner något samröre 

med folk som vill döda judar och homosexuella. Men i övrigt fick Mustafa den 

kanske skarpaste kritiken för sin (och Islamiska förbundets) syn på kvinnans ställ-

ning och homosexualitet. De åsikter som uttryckts här – män och kvinnor har olika 

roller i samhället, homoäktenskap kan inte tillåtas inom samfundets ramar – är inte 
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typiska för muslimer. Om de åsikterna och denna religiösa praktik ska diskvalificera 

från politiska uppdrag innebär det, som Mustafa mycket riktigt skriver, stängda dör-

rar även för många judar och kristna. Nu är visserligen Mustafa ingen genomsnittlig 

religiös väljare. [sic!] utan ordförande för ett förbund inom vars ramar dessa minst 

sagt förgripliga åsikter fått fritt spelrum. Det är skillnad. Ändå kan följden bli att 

många troende undrar om inte taket var högre än så inom Socialdemokraterna. Och 

svaret kanske måste bli nej. Sverige har förändrats sedan det tidiga 1900-talet när 

folkrörelseaktiva ofta både hade politiska uppdrag och engagemang inom något reli-

giöst samfund. Synen på förhållandet mellan könen och på homosexualitet hänförs 

inte längre till den privata sfären utan uppfattas som uttryck för centrala politiska 

värderingar. (DN 2013a) 

Också i denna debatt förekommer alternativa röster. En kommer från Elisabet 

Höglund som i en krönika i Aftonbladet lyfter fram en annan bild av Mustafa än 

den i debatten dominerande: 

Den nyligen sparkade partistyrelseledamoten hos socialdemokraterna, berättade 

häromdagen i en tidningsintervju att han och hans fru delar på föräldraledigheten. 

Woop! Där ser ni, gubbar. Hur många svenska män tar ut sin del av föräldraförsäk-

ringen och stannar hemma hos sina barn i dag? Jo, bara 24 procent enligt Statistiska 

Centralbyrån. Uruselt! Så Omar Mustafa kanske har något att lära andra svenska 

män? (Höglund 2013b) 

De röster som för fram en alternativ tolkning är dock i minoritet, och vid en jäm-

förelse med debatten om Svantesson blir det också tydligt att dessa röster har en 

annan karaktär. I debatterna, om såväl Mustafa som Svantesson, är det också möj-

ligt att se skiljelinjer mellan de olika tidningar som intar olika positioner som ofta 

korrelerar med tidningarnas politiska positioner. 

I figur 4 presenteras de betydelsebärande begrepp som är hämtad från de artiklar i 

materialet som intar en alternativ, här förstått som positiv och/eller försvarande, 

inställning till Mustafa i debatten. 

Figur 4: Positivt laddade begrepp från det studerade materialet om Mustafa 

 BETYDELSEBÄRANDE BEGREPP KOPPLADE TILL RELIGION OCH POLITIK 

OMAR  
MUSTAFA  

antirasistiskt arbete; tar avstånd från antisemitism; utsatt för mediedrev; för-
tjänade ursäkt; islamofobi; olika måttstockar; alternativa berättelser; pappale-
dig; en muslim får inte; alltså är Omar Mustafa allt detta; beröringsskräck när 
det gäller muslimer och den muslimska kulturen; billig demagogi; delar på 
föräldraledigheten; värderingar socialdemokratin står för […] är inte […] oför-
enliga med islam; klassiskt drev; sosse men religiöst troende; aldrig yttrat sig 
antisemitiskt; aldrig uttalat sig kvinnofientligt; tagit avstånd från islamistisk 
terrorism; bekämpat homofobi och antisemitism; denna rättighet omfattar 
dock inte muslimer 

 

Åsa Linderborg på Aftonbladet är en av dem som starkast försvarar Mustafa, 

bland annat genom följande argument i en ledartext från Aftonbladet kultur: 

Samma dagar som Mustafa-affären rullade runt, sas det i en massa andra samman-

hang att alla måste ha rätt till sina åsikter. Denna rättighet omfattar dock inte musli-

mer. En muslim får inte som andra svenskar vara emot delad föräldraförsäkring eller 

homoäktenskap. Det sägs att ”vi måste ta debatten” med antisemiter och andra rasis-

ter. Alla som inte förespråkar våld måste vi, i yttrandefrihetens namn, samtala med. 

Inte heller denna maxim gäller muslimer. (Linderborg 2013) 
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Istället för att lyftas fram som en politiskt kompetent person med en privat religiös 

tro, befästs bilden av Mustafa som del av ett kollektiv – där också kritiken mot 

debatten i hög grad riktar sig mot ett felaktigt ifrågasättande av ett (muslimska) 

kollektiv. Ekvivalenskedjans bestämning av Mustafa kvarstår som avvikande reli-

giositet – oönskade åsikter – kollektiv identitet – offentlig religiositet – religiös 

extremism – oönskad politisk företrädare. Därmed står han kvar utanför diskur-

sens gränser som positionerad i ett kategoriserat ”den andre”. 

4.3. Analys 

Analysdelen är uppdelad på ett sätt som följer den ordningen som resultatet pre-

senterats, och syftar till att analysera detta med hjälp av uppsatsens teoretiska per-

spektiv. Inledningsvis vill jag dock återknyta till uppsatsens utgångspunkter för att 

förankra analysen i sin kontext. Studiens material är hämtat från två olika medie-

debatter och det är också utifrån teorier om medias inflytande i samhället, inte 

minst i fråga om diskursskapande, som de bör förstås. I kapitel 1.5. finns ett mer 

utförligt resonemang om media som en allt mer betydelsefull arena för makt, men 

också som en maktaktör i sig (Edström & Nordberg 2005:286; van Dijk 

2005:114). Något som också bekräftas av den tidigare forskningen som presente-

rats (se exempelvis SOU 2006:21) Detta ligger i linje med den medialiseringsteori 

som presenteras av Hjarvard (2013). Hjarvard menar att den nya roll som media 

spelar för religion innebär att media inte bara rapporterar om religiösa frågor, utan 

också påverkar hur människor interagerar med varandra då de möter och hanterar 

dessa frågor. Genom medialiseringsprocesser påverkar och förändrar media relig-

ion i fråga om såväl institutionella religiösa auktoriteter, de religiösa narrativens 

innehåll och religiös tro och praktik (Hjarvard 2013:80). Då media förstås som en 

avgörande samhällsaktör skapas en kontext i vilken debatterna om Mustafa och 

Svantesson kan placeras. Det innebär samtidigt att de slutsatser som dras utifrån 

analysen av de specifika fallen kan betraktas som relevanta också i ett större 

sammanhang. 

4.3.1. En inledande andrafiering 

I analysens första del kommer jag relatera de studerade mediedebatterna till de två 

grundläggande sätt som Brune (2006) menar att andrafiering sker i medietexter. 

Det första av dessa sätt är då ”vi” talar om ”den andre”, utifrån diskurser som ”vi” 

kan solidarisera med samtidigt som ”den andre” i väldigt liten eller ingen ut-

sträckning kan påverka hur de gestaltas. Det andra sättet är då ”vi” och ”den 

andre” befinner sig i en relation framställd genom skillnad, motsats eller konflikt 

(Brune 2006:91). 

Denna typ av andrafiering är tydlig i de initiala skedena av båda de studerade de-

batterna och framkommer tydligt i de exempel som presenterades i resultatdelen. 

För att först fokusera på Mustafa presenteras han tydligt i materialet som en pro-

blematisk ”andre” i relation till ett ”vi”. Exempelvis placerar Lena Mellin (2013a; 

2013d) Mustafa i en motsatsposition till den svenska socialdemokratin, som ge-

nom sin historiska position kan betraktas som en företrädare för det svenska sam-

hället och dess folkhemsvärderingar (inte minst i den socialdemokratiska Afton-
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bladets idévärld) och därmed som ett önskvärt ”vi”. I detta jämställda och jämlika 

”vi” finns ingen plats för Mustafa. Det finns inte heller någon möjlighet för Mu-

stafa att påverka beskrivningen av sig själv, vilken underbyggs av antaganden 

kopplade till den diskursiva kunskapen om gruppen ”muslimska män” som våld-

samma och patriarkala (jmfr. Farahani 2012; Brune 2006; Strand Runsten 2006). 

Resultatet blir att den dominerande bilden av Mustafa är bilden av en person som 

motsätter sig kvinnors och homosexuellas rättigheter, som uppmanar till krigs-

handlingar och samarbetar med antisemiter, och därmed befinner sig långt ifrån 

ett önskvärt ”vi”. 

Resultatdelens exempel från debatten om Svantesson visar på en likande process. 

I resultatet förekommer ett exempel hämtat från en ledartext av Anders Lindberg 

(2013c) i Aftonbladet, i vilken Svantessons antagna åsikter beskrivs som motsatta 

till de jämlikhetsideal finns i den ”svenska folksjälen”. I samma text menar Lind-

berg att dessa åsikter står i konflikt till det svenska samhället, som bör betraktas 

som hotat genom Svantessons politiska inflytande. Denna hållning bekräftas i 

exemplen av Mellin (2013e) och Bergström (2013e), som bägge framskriver 

Svantesson som problematisk i relation till den politiska position hon utnämnts 

till. 

Sammantaget menar jag att dessa exempel, tillsammans med materialet i sin hel-

het, visar på hur såväl Mustafa som Svantesson genomgår en andrafiering relate-

rad till det sätt på vilket de positioneras i debatten. Genom att bedömas primärt 

som bärare av en avvikande religiositet framstår de som problematiska i relation 

till det politiska uppdrag de utsetts att inneha. Här blir religiös tillhörighet den 

primära faktor utifrån vilken de båda bedöms. Utifrån ett intersektionellt perspek-

tiv blir det intressant hur detta samspelar med faktorerna genus och etnicitet i 

nästa del av analysen. 

4.3.2. Svantessons inkludering i ett ”vi” 

Liksom de los Reyes och Mulinari (2005) betonade går det inte att särskilja bekö-

nade och rasifierade processer (de los Reyes & Mulinari 2005:10). Dessa proces-

ser är avgörande i bedömningen av Mustafa som en del av ”den andre”. Men är 

också närvarande då andrafieringen av Svantesson omskapas till en inkluderings-

process genom vilken hon skrivs in i ett ”vi”. I debatten sker, som resultatet vi-

sade på, en förskjutning av betydelser där ekvivalenskedjan förändrades på ett sätt 

som gav diskursen en ny mening utifrån vilken Svantesson bestämdes. Malin 

Siwes (2013) ledartext i Expressen är ett tydligt exempel på detta, liksom Ivar 

Arpis (2013) ledare i SvD. I bägge dessa texter har bevisbördan omförhandlats 

och Svantesson friskrivs samtidigt som anklagelserna riktas mot hennes kritiker. 

Genom den förskjutning av nodalpunkternas betydelse som sker i diskursen möj-

liggörs förflyttningen av Svantesson från en oönskad till en önskad position i det 

politiska landskapet. Då ”avvikande religiös” istället blir ”religiös” byts också det 

offentliga och kollektiva mot det privata, där betoningen läggs på akademiska 

meriter och politisk kompetens. Den tidigare kategorisering, genom vilken Svan-

tesson bestäms som oönskad, förändras och hon förstås istället som en önskvärd 

politisk företrädare. Detta bidrar till att den tidigare exkluderande andrafieringen 



 37 

ersätts med inkludering. Svantesson förstås således utifrån den nya diskursen, 

vilken också definierar vad som krävs för att inkluderas i ett ”vi”.  

Att Svantesson nu passerar som den del av detta ”vi” tydliggör samtidigt hur in-

tersektionen måste förstås som kontextuell, då olika faktorer skapar olika villkor – 

relaterade till den diskurs utifrån vilken en person bestäms. I fallet med Svantess-

son förändras villkoren i samband med de förändringar som sker i den diskurs i 

vilken debatten om henne förs. Detta underlättas av att de identitetsmarkörer hon 

tillskrivs befinner sig inom de gränser som kategorin ”vi” sätter upp. Genom att 

förstås som kristen, (vit) etniskt svensk kvinna kan hon på ett mer oproblematiskt 

sätt skrivas in i majoritetssamhällets gemenskap. Då de nodalpunkter som for-

made debattens tidigare ekvivalenskedja förskjutits från det oönskade till det öns-

kade, möjliggörs Svantesson också som en möjlig representant för det kategorise-

rade ”vi” hon bestäms tillhöra. För att tydliggöra betydelsen av intersektionen kan 

man istället se på alternativa scenarion. Hade någon av de intersektionalitetsfak-

torer som här studeras – religion, genus och etnicitet – bytts ut hade utslaget av 

denna inkluderingsprocess kunnat bli en annan. Ser man exempelvis på hur den 

(beslöjade) muslimska kvinnan bestäms i enlighet med den diskursiva kunskapen 

om henne hade Svantessons konservativa och religiöst motiverade åsikter, om de 

baserats på en muslimsk och inte kristen grund, istället för att betraktas som en 

privat angelägenhet sannolikt dömts ut som ett utslag av en förtyckande kultur och 

religion. Hennes möjligheter att agera som ett självständigt (religiöst) subjekt 

hade därmed underkänts (jmfr. Mirza 2013; Nilsson 2012; Korteweg 2008; Karls-

son Minganti 2007; Scott 2007; Kahn 1998).  

Då konsekvenserna av den förändrade diskursen betraktas kan man se att ut-

gången i fallet med Svantesson också blir en annan än det som Bromander (2012) 

visar, där kvinnor i högre utsträckning än män avgår som ett resultat av så kallade 

politiska skandaler (Bromander 2012:206f). En förklaring till detta skulle kunna 

vara intersektionen mellan genusfaktorn och faktorerna etnicitet och religion. 

Samtidigt kan förklaringen inte göras utifrån en enskild kategori, utan förstås 

istället i intersektionen mellan dessa faktorer. Det är i den intersektionella väven 

som de olika faktorernas simultana verkan synliggörs (jmfr. de los Reyes & Muli-

nari 2005:24). Jag menar dock att bedömningen av Svantesson inte endast kan 

förklaras genom det intersektionella perspektivet, men att detta visar på hur inklu-

deringsprocessen av Svantesson underlättas genom att hon på ett oproblematiskt 

sätt kan skrivas in i majoritetssamhällets ”vi”. Därigenom tillgängliggörs de vill-

kor som möjliggör Svantessons fortsatta innehav av den omdiskuterade politiska 

positionen på ett sätt som inte har motsvarighet i fallet med Mustafa. Det är såle-

des i jämförelsen mellan de två fallen som dessa villkor synliggörs. Detta blir än 

tydligare i den förstärkta andrafieringen av Mustafa som analysen nu kommer in 

på. 

4.3.3. Förstärkt andrafiering för Mustafa 

För Mustafa finns, som resultatet visar, ingen motsvarande rörelse. Istället står 

han kvar som ”den andre”, och ställs därmed utanför det som Svantesson får till-

gång till då hon kategoriseras in i ett ”vi”. Här går det att se de förstärkta sätt som 

Brune (2006) menar skapar en upprepande och kraftfull andrafiering, vilken spe-
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ciellt riktar sig mot muslimer. Denna andrafiering sker då ”vi” tillskriver ”den 

andre” egenskaper, handlingar och problem som framstår som oönskade eller 

främmande i ”vår” egen självbild och/eller framstår som ett hot mot ”oss” 

och/eller ”vår” identitet, samt då ”den andre” ställs som kontrast till ”vår” ideala 

självbild (Brune 2006:91). Genom att syna denna andrafiering synliggörs också 

explicita processer av bekönad rasifiering i analysen. 

Jag vill först uppmärksamma den särskiljning som görs mellan Mustafa och ”van-

liga svenska muslimer”. Genom att inkludera ”vanliga svenska muslimer” som en 

till synes accepterad del av ett ”vi” möjliggörs en stereotypisering av den kategori 

oönskade ”muslimer” som Mustafa bestäms tillhöra. Denna stereotypisering base-

ras bland annat på symboler relaterade till den diskursiva kunskapen om ”musli-

mer” som styr mediepublikens mottagande och tolkning av ”islam” som en pro-

blematisk religion och ”muslimer” som en problematisk grupp. Även om denna 

särskiljning mellan kategorier syftar till att visa på islam och muslimer som ett 

naturligt inslag i ett pluralistiskt samhälle (jmfr. Cato 2012:292), blir dess konse-

kvenser att också de framställningar som syftar till att nyansera bilden av den 

”vanliga svenska muslimen” istället bidrar till att befästa och förstärka den nega-

tivt laddade kunskapen om ”islam” och ”muslimer” som en del av ”dem andre” 

(jmfr. Hvitfelt 1998; Brune 2006). Här finns vidare ett tydligt samspel med före-

ställningar om ”den muslimske mannen från Mellanöstern”, vilka kontrasteras 

mot föreställningar om ”den jämställde svenske mannen”. Brune menar att det i 

speciellt hög utsträckning är muslimer som drabbas av en förstärkt form av andra-

fiering i medietexter. Dessa processer blir tydliga i diskursens bestämning av Mu-

stafa som en icke-önskvärd avvikande ”andre”. Denna ”andre” står inte bara i ett 

antagonistiskt förhållande till ett önskvärt ”vi” utan skapar också en bekönad rasi-

fiering av Mustafa som verkar exkluderande för hans möjligheter att agera som en 

politisk företrädare – i enlighet med den ekvivalenskedja som etablerar den dis-

kursiva kunskap utifrån vilken han bedöms. 

I debatten finns flera inlägg, genom debattartiklar och intervjuer, där Mustafa tar 

avstånd från eller på andra sätt kommenterar olika påståenden som florerar om 

honom. Dessa utsagor misstänkliggörs dock återkommande i det studerade 

materialet. Till exempel underkänns de av Demirbag-Sten (2013) och DN:s ledar-

sida (2013a) till förmån för den diskursiva kunskapen om Mustafa. Demirbag-

Sten tillskriver Mustafa specifika värderingar som han ”verkligen representerar” 

och också DN:s ledarsida betonar skillnaden mellan Mustafa och den ”vanliga 

svenska muslimen” på ett liknande sätt. Som del av kategorin ”muslim” fråntas 

Mustafa möjligheten att röra sig bort från den kollektiva och offentligt religiösa 

identitet han tillskrivs, då den diskursiva kunskapen om honom är den som blir 

utslagsgivande i bedömningen. Mustafa framställs i debatten i enlighet med en 

förstärkt andrafiering, då han görs till bärare av det oönskade och främmande i 

relation till ”vår” självbild. Därmed framstår han som ett hot mot ”vår” identitet, 

framställd som kontrasterande till ”vår” ideala självbild. 

Här framkommer också villkoren för var och för vem distinktionerna mellan pri-

vat och offentligt bör dras. DN:s ledarsida skriver att ”[s]ynen på förhållandet 

mellan könen och på homosexualitet hänförs inte längre till den privata sfären 

utan uppfattas som uttryck för centrala politiska värderingar” (DN 2013a). Vid en 

direkt jämförelse mellan de båda debatterna blir betydelsen av ekvivalenskedjans 

kvarstående respektive förändring i de olika debatterna tydlig. Mustafa beskrivs, i 
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likhet med de ekvivalenskedjor som presenterades i resultatkapitlet, som del av en 

kollektiv kategori med en offentlig religiositet relaterad till den avvikande reli-

giösa tillhörighet utifrån vilken han bedöms. Svantesson kan å sin sida hänvisa till 

en privat och individuell religiositet, som godkänds i enlighet med den förändrade 

diskurs i vilken debatten om henne förs. För henne gäller inte de ord som DN:s 

ledarsida fäller om Mustafa. Den hållning som blir rådande i relation till Svantess-

son är istället den som uttrycks av bland annat Siwe: ”Också en person som av 

filosofiska eller religiösa skäl är emot abort måste få plats […] i ett Sverige som 

hyllar mångfald” (Siwe 2013). 

Jag menar att Mustafa i debatten, genom att bestämmas som ”muslimsk man med 

ursprung i Mellanöstern”, utsätts för en bekönad rasifiering genom vilken han 

omöjliggörs som ett nationellt jämställdhetssubjekt och istället blir en representant 

för det som den förmodat jämställda svenska mannen positioneras mot (jmfr. 

Egeberg Holmgren 2011:54). Dessa underliggande antaganden blir bland annat 

tydliga då Elisabet Höglund (2013b) i en krönika i Aftonbladet ser sig föranledd 

att lyfta fram Mustafa som ett positivt jämställdhetsexempel – på en plats i sin 

krönika där mer uppseendeväckande kommentarer ofta ges utrymme. Det except-

ionella i Mustafas jämställda uttag av föräldraförsäkringen blir än mer anmärk-

ningsvärt i relation till den diskursiva kunskap som finns om Mustafa; en mus-

limsk man med ursprung i Mellanöstern bestäms i enlighet med diskursen som 

ojämställd. Detta exempel visar också på det Brune beskriver som ett försök till 

positiv representation. Sedd som en del av en större diskurs bidrar det istället till 

etablerandet av kunskapen om ”den andre”, sina goda intentioner till trots (jmfr. 

Brune 2006:91). Alla intentioner är dock inte goda, utan kan istället betraktas som 

en explicit artikulering och förstärkning av den underliggande diskursens anta-

gande. Exempel på det är Monica Gunnes (2013) krönika i Aftonbladet som kopp-

lar samman Mustafa med så kallad hedersproblematik. Ser man liksom de los 

Reyes (2005) att ”kön gör något med etnicitet (och vice versa)” (de los Reyes 

2005:241) blir det tydligt att Mustafa genom Gunnes antagande bedöms som bä-

rare av den problematiska maskulinitet som tillskrivs ”den muslimska mannen 

från Mellanöstern”. Jämställdhet kan därmed förstås som en etnisk markör (jmfr. 

Farahani 2012; Egeberg Holmgren 2011; Jonsson 2007; Brune 2006; Strand 

Runsten 2006) och Omar Mustafa omöjliggörs (återigen) som ett nationellt jäm-

ställdhetssubjekt och kategoriseras som en del av ett oönskat ”andra”. 

4.3. Slutsatser 

Jag har i denna uppsats sökt svar på om och hur de diskursiva kategorierna ”vi” 

och ”den andre” konstrueras i det studerade materialet från mediedebatterna om 

de politiska utnämningarna av Omar Mustafa och Elisabeth Svantesson, och hur 

intersektionen mellan religion, genus och etnicitet relaterar till dessa kategorise-

ringsprocesser. Sammantaget visar min studie på hur såväl Mustafa som Svantess-

son bestämdes som tillhörande kategorin ”den andre” i de studerade debatternas 

initiala skeden. Denna kategorisering baserades på den diskursiva kunskapen om 

dem, skapad av ekvivalenskedjans meningsetablering i den diskurs i vilka de stu-

derade debatterna fördes. Genom att bestämmas som personer med en avvikande 

religiös tillhörighet tillskrevs Mustafa och Svantesson en rad positioner som alla 

stod i konfliktställning till deras möjligheter att agera som önskvärda politiska 
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företrädare. För Mustafa kvarstod och förstärktes denna diskurs också i debattens 

senare skede, medan den för Svantesson förändrades. Därmed möjliggjordes in-

kluderingen av Svantesson i ett ”vi”, och hennes fortsatta möjlighet att agera som 

politisk företrädare säkrades. 

Vidare menar jag att några av analysens resultat här bör ges ytterligare uppmärk-

samhet. Ett tema är återkommande i analysen och belyser skillnaderna mellan de 

olika debatterna: möjligheten att inom diskursens ramar bedömas som del av ett 

kollektiv med en offentlig religiositet kontra en individ med en privat tro. För att 

börja med debatten om Svantesson blir det tydligt att den betydelseförskjutning 

som sker i den diskurs i vilken debatten förs är avgörande för den omförhandling 

som sker av Svantessons möjliga positioner. Från att ha betraktats som del av ett 

kollektiv med en offentlig religiositet kopplad till oönskade åsikter blir det istället 

möjligt att positionera Svantesson som en politiskt och akademiskt kompetent 

individ med en privat tro och därmed inkluderad i ett önskvärt ”vi”. Hade Svan-

tessons religiöst motiverade åsikter istället sammankopplats med muslimsk relig-

ion och tradition hade denna förskjutning troligtvis inte skett. Ett antagande som 

ökar i sannolikhet då hon är kvinna. För Mustafa finns ingen motsvarande rörelse, 

diskursen ligger fast liksom de positioner i vilka han bestäms. Det som för Svan-

tesson kan hänvisas till den privata sfären är i fallet med Mustafa en offentlig an-

gelägenhet som omöjliggör honom som önskvärd politisk företrädare. Samtidigt 

bestäms han som ”den andre” mot vilken ett ”vi” kontrasteras i skapandet av 

”vår” ideala självbild. Ytterligare en aspekt av detta är hur också de alternativa 

röster som önskar etablera en annan mening utgår från Mustafa som en del av ett 

kollektiv. Ingenstans i materialet lyfts Mustafa fram som en individ med en privat 

tro på det sätt som sker i debatten om Svantesson. Därmed bidrar också de röster 

som försvarar Mustafa till en bestämning av honom med utgångspunkt i den me-

ning som etablerats genom diskursens ekvivalenslogik. Utifrån min analys menar 

jag att detta är avgörande för vilka möjligheter Mustafa respektive Svantesson har 

att agera som politiska företrädare, då dessa möjligheter korresponderar direkt 

med den diskursiva kunskap som finns tillgänglig. 

Vidare menar jag att det utifrån analysen går att visa på hur olika kategoriserings-

processer blir avgörande för hur Mustafa och Svantesson bestäms. I studien av 

dessa processer blir det tydligt hur intersektionen mellan religion, genus och etni-

citet blir ett viktigt analysverktyg. Detta gäller inte minst i fråga om andrafiering-

en av Mustafa som i hög grad präglas av en bekönad rasifiering, men också för de 

processer som ligger bakom inkluderingen av Svantesson i ett ”vi”. Genom denna 

analys blir det möjligt att skapa en förståelse som kan bidra till att synliggöra hur 

diskursen skapar olika villkor att agera som önskvärd politisk företrädare för den 

som kategoriseras som en del av ett ”vi” respektive som tillhörande ”den andre”. 
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Kapitel 5 Diskussion 

Monica Gunne skriver i en krönika i Aftonbladet: ”Jag har visserligen inte en sus-

ning om vad Omar Mustafa står för, men […] ” (Gunne 2013). På samma sätt 

skriver Malin Siwe i en ledare i Expressen ett par månader senare: ”Inte för att jag 

känner Elisabeth Svantesson, men […]” (Siwe 2013). Båda skribenterna tillstår att 

de bygger sina resonemang på en antagen kunskap och av deras slutsatser är en 

fällande och en friande; Mustafa borde, ”han om någon”, göra något åt det heders-

relaterade förtrycket medan Svantesson ”ska bedömas utifrån vad hon åstadkom-

mer”. Detta är utdrag ur två enskilda inlägg i två olika debatter, men jag argumen-

terar i denna uppsats för att de också kan betraktas som mer än så. Jag menar att 

de är utslag för en diskurs genom vilken intersektionen mellan faktorer som relig-

ion, genus och etnicitet kan ses som avgörande i de kategoriseringsprocesser ge-

nom vilka kategorier som ”vi” och ”den andre” skapas och upprätthålls i de stude-

rade debatterna. 

I forskningsgenomgången finns en lång rad studier som på olika sätt relaterar till 

detta. Som analysen visar bekräftar min studie många av de slutsatser som finns 

där, och bidrar till att betona vikten av att förstå religion som en faktor som bör 

inkluderas i samhällsanalyser. Inte minst visar studien på hur religiös positioner-

ing kan verka avgörande för individens såväl som gruppens identitetsskapande, 

men också hur denna identitet alltid är relationell och bedöms utifrån de villkor 

som majoritetssamhället satt upp som normerande. Uppsatsens syfte är inte att 

skapa generellt applicerbara hypoteser. Studiens primära bidrag ligger istället i att 

synliggöra processer i det studerade materialet. Dessa är i hög grad beroende av 

de specifika metod- och teorival som studien vilar på. Samtidigt menar jag att de 

också har en relevans utanför de specifika fallen. Genom medialiseringsteorin 

betonas medias roll som en viktig samhällsaktör, tillsammans med de implikat-

ioner media har på människors relation till likväl som förståelse och upplevelse av 

religion. Det skapar den kontext i vilken analysen av studiens resultat ska förstås. 

Utifrån studiet av mediedebatter som berör religion och politik, såsom debatterna 

om Mustafa och Svantesson, blir det därmed möjligt att visa på såväl de mer 

djupgående processerna som framkommer i analysen av de studerade fallen, likväl 

som hur dessa processer är en del av ett större sammanhang. Det som sägs i de 

specifika debatterna sägs ju samtidigt i den större samhällsdiskurs i vilken debat-

terna förs. Vidare ger studien en förståelse över hur olika diskurser är med och 

konstruerar politiska skeenden, skeenden där aktörers religiösa tillhörighet kan 

sägas ha en roll i hur diskurser skapas – och därmed hur aktörers villkor formas. 

Därför kan denna uppsats betraktas som ett bidrag till en bredare diskussion om 

politik, religion och medialisering. 

I fråga om teori och metod finns det en rad kommentarer att göra. Inledningsvis är 

det viktigt att betona att studiet av ”den andre” är problematiskt då det riskerar att 

befästa strukturer, även när syftet är det motsatta. Jag har ändå valt att utgå från 

begrepp som ”den andre” och andrafiering, då det samtidigt möjliggör en viktig 

perspektivförskjutning – synandet av normen är också ett ifrågasättande av den 
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makt genom vilken normen upprätthålls. Genom att belysa och benämna föränd-

ras det som ses som antaget naturliga förutsättningar till att bli konstruktioner 

möjlig att omformulera. I denna studie har jag, med hjälp av diskursteoretiska 

analysverktyg, försökt att se och förklara de bakomliggande diskurser som skapar 

och upprätthåller kategorier som ”vi” och ”den andre” i de studerade debatterna. 

I relation till studiens syfte blir diskursteori således ett användbart analysverktyg, 

samtidigt kan det ses som problematiskt ur andra aspekter. Som nämndes i kapitel 

3.1. har jag i analysen av studiens empiriska material strävat efter ett öppet för-

hållningssätt, för att inte låta analysen av det empiriska materialet endast bli be-

kräftelse på ett låst teoretiskt antagande. Samtidigt blir analysen i hög grad ett 

resultat av de teori- och metodverktyg jag har valt att använda mig av. Genom att 

placera studiens fokus på hur ekvivalenskedjor skapar meningsetableringar i de 

studerade debatterna, blir det också just dessa meningsetableringar och dess kon-

sekvenser som framkommer i studiens resultat. Därtill har jag, för att möjliggöra 

denna typ av analys, gjort olika avgränsningar av det studerade materialet vilket 

också påverkar förutsättningarna för vilken analys som blir möjliga att göra. Såle-

des kan min strävan efter en öppen hållning i relation till studiets empiriska 

material ses som villkorad; öppenheten sträcker sig så långt som mina teori- och 

metodval tillåter. Hade jag valt en annan teoretisk ingång i studien hade också 

andra slutsatser blivit möjliga. Hjarvard (2013) menar exempelvis att den ökade 

journalistiska uppmärksamheten gentemot religion ur ett institutionellt perspektiv 

kan ses som en förändring i fråga om makt över definitioner och utformning av 

religion (Hjarvard 2013:87). Med en teoretisk utgångspunkt som inkluderade me-

dialiseringsteori hade debatterna om Mustafa och Svantesson kunnat studeras som 

en del av hur förståelseskapande kring och förmedling av religion i samhället sker 

genom media. En sådan teoretisk utgångspunkt hade också kunnat öppna upp för 

perspektivet om hur representationen av religion i media kan blir arena för för-

handling snarare än ett bekräftande av en diskurs. En studie av exempelvis blogg-

kommentarer och kommentarer i sociala medier relaterade till de studerade debat-

terna hade från detta perspektiv kunnat visa på hur dessa inte enbart kan studeras 

som uttryck för en diskursiv kunskap om olika kategorier. Fokus hade istället 

kunnat vara hur de möjliggör utrymme för förhandling och därmed potentiell för-

ändring av diskursen (jmfr. Lövheim 212; Lövheim & Axner 2011). 

Jag har genomgående betonat att det intersektionella perspektivet är avgörande för 

att kunna göra en mer djupgående analys. En grundsten i detta resonemang har 

varit det som bland andra de los Reyes uttrycker, att ”kön gör något med etnicitet 

(och vice versa)” (de los Reyes 2005:241).  Här används diskursteorin och studi-

ens andra teoretiska perspektiv till att bekräfta och förstärka varandra. Det inter-

sektionella perspektivet visar på hur den diskursiva produktionen av makt alltid 

måste förstås som dynamisk och inte statisk, även då diskursen vid en första an-

blick kan uppfattas som låst. I min studie har jag valt att fokusera på hur intersekt-

ionen mellan religion, genus och etnicitet samverkar och relaterar till i de stude-

rade delarna av debatterna, men såväl Mustafa som Svantesson är personer som är 

bärare av betydligt fler identitetsmarkörer än de jag valt att använda här. Hade 

exempelvis klass eller ålder lagts till i analysen hade resultatet blivit ett annat, 

därmed inte sagt att slutsatserna inte kunnat bli de samma. Inkludering av klass 

eller ålder hade inte bara förändrat den intersektionella analysen. Förändringen 

hade också skett i förståelsen av diskursen, då diskursen formas av de val jag gjort 

i fråga om det intersektionella angreppsättet. Det kan argumenteras för att detta 
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sätt att använda intersektionalitet i sig är problematiskt. Intersektionalitet bör för-

stås som en väv, där sammanlänkningen mellan olika faktorer synliggörs som del 

av ett maktutövande som bevarar ojämlikhet. Att lyfta ut enskilda identitetsmar-

körer blir därför kontraproduktivt om dessa förstås som autonoma strukturer som 

genom att adderas till varandra ger olika utslag. Mitt val att inkludera intersekt-

ionalitet i analysen ses i enlighet med det som de los Reyes och Mulinari (2005) 

lyfter fram då de beskriver intersektionalitet som ett teoretiskt perspektiv genom 

vilket det blir möjligt att se hur olika kontextuellt bestämda maktrelationer skapas 

genom en simultan verkan av faktorer som kön, klass och etnicitet (jmfr. de los 

Reyes & Mulinari 2005:24). Hade jag använt mig av en intersektionell teoretisk 

utgångspunkt utan den diskursteoretiska grund som uppsatsen nu bygger på, hade 

analysen av materialet snarare fokuserat på intersektionen mellan olika identiteter 

och hur dessa påverkar de situationer och förutsättningar som människor befinner 

sig i. En studie på en mer renodlad intersektionell grund hade också kunnat foku-

sera mer på vilka olika typer av resurser, såsom nätverks-, sociala och ekonomiska 

resurser, som människor med olika intersektioner har tillgång till och hur det på-

verkar deras positioner i olika politiska skeenden, såsom det skeende i vilket Mu-

stafa och Svantesson återfinns genom sin religiösa tillhörighet.  

Jag har här argumenterat för att debatterna kring Mustafa respektive Svantesson 

går att studera som jämförbara. Jag menar att en sådan jämförelse belyser aspekter 

i de båda fallen som hade varit svåra att se om de inte hade studerats i relation till 

varandra; genom att synliggöra vad som sker i det ena fallet blir det också möjligt 

att se vad som sker – eller inte sker – i det andra. Det gäller inte minst i relation 

till det intersektionella perspektivet. Samtidigt är de två enskilda händelser, och 

jämförelsen dem emellan kan problematiseras. Debatterna var olika till sin om-

fattning och karaktär, där debatten om Mustafa var den klart mer omfattande. 

Detta speglas också till viss del det i det utrymme de respektive debatterna får i 

analysen, men kan användas som argument mot dess jämförbarhet. Diskuteras 

debattens sakfrågor kan andra frågor uppkomma om en möjlig jämförelse. Jag har 

dock aktivt valt att inte gå in på frågor om huruvida de olika åsikter och handling-

ar som de båda tillskrivs i det studerade materialet bör vägas mot varandra eller 

bedömas som ”rätt” eller ”fel” – att söka svar på ”skuldfrågan” ligger inte i studi-

ens intresse.  

Relaterat till detta är också den problematik som finna i att anlägga ett intersekt-

ionellt perspektiv på en studie som endast inkluderar två personer. Intersektion-

alitet utgår från ett strukturellt perspektiv – inte från individer och deras handling-

ar. Syftet med denna studie har varit att studera två specifika fall, där två enskilda 

personer genomgår olika kategoriseringsprocesser som leder till inkludering 

och/eller exkludering. Liksom jag poängterat ovan är det inte dessa individer eller 

deras handlingar i sig som är uppsatsen studieobjekt, utan de diskurser genom 

vilka dessa bedöms. de los Reyes och Mulinari (2005) menar att den intersektion-

ella analysen är användbar för att syna maktens konstruktioner på olika nivåer i 

samhället genom att identifiera sammanlänkningar mellan samhällets strukturer, 

institutioner och aktörer (de los Reyes & Mulinari 2005:128). Att använda det 

intersektionella perspektivet för att analysera två enskilda mediedebatter skapar 

inga generaliserbara slutsatser. Däremot kan det bidra till att synliggöra de makt-

strukturer som spelar in i de kategoriseringsprocesser som är uppsatsens studieob-

jekt. Utifrån detta betraktar jag intersektionalitet som ett fruktbart teoretiskt per-

spektiv för denna studie.  
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Också andra aspekter bortses i studien. Här återfinns bland annat faktorer som 

partitillhörighet och ideologisk position. Bland annat visar Bromander (2012) på 

hur en politikers partitillhörighet påverkar vilka krav som ställs på hens agerande 

– både från den allmänna opinionen och från media (Bromander 2012:10). Sett till 

de internpolitiska faktorerna menar exempelvis Weiderud (2014) att en av de bi-

dragande orsakerna till de båda fallens olika utgångar, var det faktum att Svan-

tesson fick internt stöd från Moderaterna medan Mustafa ansattes hårt också ini-

från partiet (Weiderud 2014:41f). Att hysa konservativa åsikter torde också vara 

mindre kontroversiellt för en medlem i ett konservativt parti som Moderaterna än i 

Socialdemokraterna som vilar på en annan ideologisk grund. Relaterat till detta 

skulle också de politiska positionerna hos de tidningar och skribenter som produ-

cerat det studerade materialet kunnat ges en större vikt i analysen. I materialet är 

det tydligt att det hos de olika tidningarna finns olika argumentationslinjer genom 

debatterna, där det är möjligt att se ett samband mellan den omdebatterade politi-

kerns och tidningarnas politiska positioner. Ett större fokus på dessa aspekter hade 

troligtvis också kunnat visa på att det som Knott, Poole och Taira belyser angå-

ende media i England, att medias porträttering av religion samspelar med var den 

är placerad på en höger-vänsterskala (Knott, Poole & Taira 2013:173f). Sett till de 

medialiseringsteorier som återfinns bland studiens utgångspunkter är det inte ett 

orimligt antagande att faktorer såsom dessa spelar roll för hur och varför det stu-

derade materialet publicerats och, kanske än viktigare, för vilket inflytande det har 

i samhället också bortom de studerade debatterna. Att inte lägga ett större fokus 

på dessa aspekter är medvetna val från min sida som ett led i en nödvändig be-

gräsning av studiens omfång. 

Genom studiens gång har ytterligare forskningsfrågor väckts. Dessa berör det fak-

tum att religion är en viktig, men alltför ofta frånvarande faktor i analyser om det 

samtida Sverige – inte minst i relation till politik. Här aktualiseras Casanovas 

(2006) resonemang om de-privatisering av religion, där religionen ges betydelse 

inte bara i den privata, utan också i den offentliga sfären, på ett sätt som öppnar 

upp för nya perspektiv på relationen mellan religion och politik (jmfr. Casanova 

2006:19ff). Denna studie visar att den som primärt bestäms i relation till en från 

majoritetssamhället avvikande religiös tillhörighet bedöms i enlighet med diskur-

sen om denna. Det innebär en skillnad i vilka villkor som finns tillgängliga för 

personer att agera som politiska företrädare, beroende på hur de kategoriseras av 

diskursen. Här uppstår en rad frågor som skulle vara intressanta att studera vidare: 

Vilka förväntningar finns på en religiös politikers agerande? Från allmänheten? 

Från den religiösa gruppen som ger den sitt väljarstöd? Från partiet den represen-

terar? Vilken roll spelar medias representation av relationen mellan religion och 

politik för dessa föreställningar? Med andra ord, vilka handlingsutrymmen finns 

tillgängliga i mötet mellan religion och politik? Detta är några av de frågor jag 

gärna skulle studera närmare. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att utifrån temat religion och politik studera 

hur religiös tillhörighet påverkar möjligheten att agera som politisk företrädare 

utifrån två specifika fall. Därigenom har jag sökt svar på hur de diskursiva katego-

rierna ”vi” och ”den andre” konstrueras i det studerade materialet från mediede-

batterna om de politiska utnämningarna Omar Mustafa och Elisabeth Svantesson, 

samt hur intersektionen mellan religion, genus och etnicitet relaterar till dessa 

kategoriseringsprocesser. Studien har utgått från delar av de mediedebatter som 

fördes i anslutning till Mustafas inval i och avgång från den socialdemokratiska 

partistyrelsen, samt då Svantesson utsågs till arbetsmarknadsminister. Det stude-

rade materialet kommer från Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet och omfattar så kallad kommenterade journalistik bestående 

av ledartexter, krönikor och politiska kommentarer. Materialet har analyserats 

genom en diskursanalys, med utgångspunkt i Laclau och Mouffes diskursteori. 

Genom att studera hur ekvivalenskedjor etableras och förändras eller kvarstår och 

förstärks i de diskurser i vilka debatterna förs, framkommer ett resultat som sedan 

analyseras med hjälp av uppsatsens övriga teoretiska perspektiv. I analysen har 

jag använt de olika sätt av andrafiering som Brune (2006) menar sker i medietex-

ter, tillsammans med ett intersektionellt angreppsätt. Genom dessa metod- och 

teorival har det blivit möjligt att se hur såväl Mustafa som Svantesson i de båda 

debatternas initiala skede bestäms som tillhörande kategorin ”den andre” med 

hänvisning till deras religiösa tillhörighet. En bestämning som samtidigt relaterar 

till en rad andra problematiska positioner, och som omöjliggör dem som önsk-

värda politiska företrädare. För Svantesson sker dock en förändring genom en 

diskursiv förskjutning där en ny ekvivalenskedja etableras. Därigenom uppstår en 

annan diskursiv kunskap om henne, som möjliggör hennes tillgång till den poli-

tiska position hon tidigare utesluts från. För Mustafa finns ingen motsvarande 

rörelse, istället kvarstår och förstärks ekvivalenskedjan och därmed den diskursiva 

kunskapen utifrån vilken han bestäms som en del av ”den andre” och omöjliggörs 

som önskvärd politisk företrädare. Studiens syfte har inte varit att skapa generella 

hypoteser, utan att studera två specifika fall för att därigenom kunna bidra med en 

ökad förståelse för hur diskursens villkor kan påverka för den som kategoriseras 

som tillhörande kategorin ”vi” respektive ”den andre” att agera som politisk före-

trädare. 
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