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Förord 

Jag vill börja denna rapport med att reproducera förordets tradition genom att tacka min 

handledare Elisabeth Berg som hjälpt mig rikta mina passioner mot det väsentliga och bidragit 

med handledningsträffar som varit av betydelse. Jag vill också tacka studiegruppen vilka 

består av de trevligaste filurerna jag träffat under min tid på universitetet, de har bidragit med 

att göra denna process till ett personligt minne. Jag avslutar med att tacka min käre mor, 

hennes ord har alltid hjälpt mig finna ro.                               



 

Sammanfattning 

Denna kvalitativa uppsats syfte var att ta reda på vad de dominanta nyhetstidningarnas 

funktion är i en demokratisk stat och vad dess läsares funktion är i relation till denna och 

demokratin i stort. Detta har undersökts genom att bruka Michel Foucaults diskursanalys, med 

vissa inslag från Jacques Derrida. Dessa är de frågeställningar som lett till ett svar på 

diskursanalysens syfte;  

Är nyhetsapparaten kritisk till superstrukturen? Om denna institution är det, i vilka områden 

riktar de kritik, och varför?  

Hur ser diskursen ut angående de individuella friheterna och rättigheterna som den klassiska 

liberalismen etablerat vilket vår demokrati är grundad på? Har nyhetsapparaten varit trogen 

till principerna vilket den klassiskt liberala demokratiska diskurs är baserad på?  

Kritiseras eller granskas de svenskasamhällets maktstrukturer, både basen och 

superstrukturen?  

Det empiriska materialet är de dominanta nyhetstidningarnas artiklar, dessa analyseras och 

granskas utifrån de utvalda teorierna. Den svenska ideologin samt Sveriges tre främsta 

maktcenter, det politiska, det ekonomiska och de främsta fackliga aktörerna, är de som 

influerat vilka diskurser som valts ut som analysobjekt. Resultatet tycks visa att nyhetsmedia 

undviker att problematisera vissa aspekter av diskurser, de utestänger vissa problem och 

aktörer från att omnämnas och diskuteras på detta offentliga forum.     



 

Abstract  

This essays scientific methodology is a qualitative one, its aim was to find out what function 

the dominant Swedish news media has in a modern neo-liberal state. Its secondary aim was to 

find out what function the reader has in relation to the news media and to the democratic state. 

To be able to successfully answer these aims a set of questions was constructed and posed; 

Is the news apparatus critical to the superstructure? 

How is the current discourse regarding individual liberties and rights construed and reported 

on? Are they in line with the definitions that classical liberalism constructed, in which our 

liberal democracy is founded on?  

Is the Swedish society’s power structures, the base and the superstructure, examined and/or 

criticized in the dominant news media?  

The empirical data which this essay has collected are newspaper articles written by journalists 

from the dominant Swedish newspapers. These are analyzed and examined through the 

appliance of certain theories, the most prominent of these are Michelle Foucault’s discourse 

analyzes, certain aspects of Jacques Derrida’s methodology has also proved useful in rooting 

through the fiction. Other useful tools, in deciding which discourses should be pursued has 

been; the mapping and definition of Swedish ideology and also the mapping of Swedish 

power structures and its centers. Once analyzed what is immediately clear is that certain 

aspects of discourses or discourses in of themselves are fully ignored.           
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Bakgrund 

Mitt intresse för uppsatsens studieobjekt kommer i mångt och mycket ifrån min fascination av 

ideologi, hur en sådan sak kan skapa gemensamma illusioner om den sociala verkligheten vi 

upplever dagligen. Den definition av ideologi som jag utformar för denna studie skiljer sig 

något från den traditionella, ideologi är i detta fall som vilken annan diskurs som helst. 

Verkligheten må förändras med tid, men ideologin förblir den samma, d.v.s. vi lever i 

historian eller hyperrealiteten (Baudrillard, 1994). Med den traditionella syftar jag främst på 

Marx definition, den kan kanske bäst beskrivas som någonting som ett subjekt gör, ett 

beteende eller mönster vilken kedjar denne till ideologin samtidigt som denne är omedveten 

av detta. De vet inte att de gör det, men de gör det. Marx menade att ideologi under hans 

samtid och dess för innan fungerade på detta vis. Ideologi exkluderar, omformulerar och 

tolkar sociala objekt och fakta. Det sublima, eller den gudomliga essensen är det vilket 

subjektet tolkar inom ideologin, subjektet vet oftast inte allt som denna ideologi innebär och 

hur den har, kan och för tillfället yttrar sig och verkar. Därför är det främst denna kärna som 

subjektet känner till och kommer i kontakt med. Ytligt sätt kan ideologi sagas vara den som 

formar synen; det vi betraktar, och orden; det som vi talar, när vi beskriver diverse sociala 

ting. Skepnaderna av sociala förhållanden och hierarkier rubbas och/eller förskjuts beroende 

på vilken utgångspunkt sagd ideologin utgår från.  

Idag menar vissa, såsom Slavoj Zizek, att Marx beskrivning idag skulle behövas anpassas till 

sen kapitalismen. Som beskrevs innan säger Marx, ”Dem vet det, men de gör det ändå” 

(Marx, 1867). För att ta den rådande maktordningen och den kulturella hegemonin, dessa 

ämnar inte längre till att vara totala. Statens subjekt har möjligheten att välja vilket parti i den 

rådande maktordningen som denne vill ge sin röst åt, de behöver inte tro på eller hålla med 

allt, de har denna frihet. Subjekt behöver inte längre totalt identifiera sig med sitt arbete, klass, 

politiska åskådning eller religion, även om dessa skulle till stor del format dem, dess 

beteenden och funktion i samhället. På så sätt skapas en distans mellan det ideologiska och 

subjektet som tolkat det. I talan om arbete och klass; individens plats, funktion och karaktär i 

samhället, i båda dessa fall skapas en distans vilken tillåter ideologin att avnjutas på ett säkert 

vis, eller så lyckas den med att skapa en större mening av subjektets sociala tillvaro genom att 

på ett säkert vis tillåta en distansera sig från de obekväma aspekterna av ideologi. Ett tydligt 

exempel är den politiska valproceduren, subjektet eller subjekten kanske rent av vet att 

oavsett om moderaterna eller socialdemokraterna styr kommer de i vissa fall handla på ett 

icke legitimt och odemokratiskt vis, eller att inga större förändringar sker oavsett vilken man 

ger sin röst till, ideologi kan i detta fall tillåta en att trots detta agera som om denna procedur 

leder till ett ideal förhållande. När det som inte får nämnas nämns kan den ideologiska 

verkligheten uppleva en kort avbrott, men återgår sedan till ”verkligheten” då avbrotten är för 

få och aktörerna är ofta underordnade i den symboliska ordningen.  

Det finns troligen en implicit aning att övriga statens subjekt uppfattar verkligheten på likande 

vis som staten själv, detta ifall denna vore en individ. Den förgående meningen är Zizeks 

beskrivning av hur ideologi kan funktionera även ifall en majoritet av subjekten inte helt tror 

på den. Den kan fungera t.ex. ifall hot om våld eller direkt maktutövning nyttjas över dem 

som försöker skapa förändring, eller genom att levnadsstandarden för statens subjekt i snitt är 

så pass bra relativt sätt att ett motstånd skulle betyda att man riskerar denna levnadsstandard 

(Sharpe, 2016). I det sistnämnda fallet kan ideologi beskrivas som ett kontrakt där individen 

accepterar de asymmetriska relationer och förhållanden i utbyte för denna relativt höga 
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levnadsstandard, det maktordningen får i utbytet är dess deltagande och bekräftelse att staten 

är en demokrati.  

Ett tydligt exempel är begreppet socialism, på 1800-talet betydde de en sak, idag en annan, 

men de delar samma namn. I vår tid är vi ständigt bombarderade av massmediaapparaten 

vilken i mångt och mycket är ett intryckstyrande och begärskapande maskineri, vilken 

sträcker sig från områden såsom livsstil till information om den sociala miljön. Böcker som 

Aldous Huxleys ”Brave new world” och George Orwells ”1984” (2001) är den litteratur vilket 

mitt intresse för ideologi och massmedia är sprunget ur, dessa lästes under min ungdom och 

ett par år senare ledde mitt intresse för detta område mig till Walter Lippmans ”Public 

Opinion” (1997), ett mästerverk i machiavellisk mening. Det var främst dessa som upplyste 

mig om det faktum att massmedia och makten att forma perception inte bara används som 

redskap för människans befrielse, utan den kan i dominanta aktörers händer förslava. Detta 

kan ske genom att den ytliga formen av livet i skepnaden av individualistiska personliga val 

(inom vissa gränser) kan ge intrycket av frihet och ett mer eller mindre rättvist samhälle. 

Strukturen under allt detta kan i många instanser vara raka motsatsen till den upplevda sociala 

verkligheten, ideologi fungerar i detta fall som maskering av förhållanden eller att primärt 

fokus riktas mot en specifik aspekt av ett socialt fakta vilket man sedan sammanväver med 

frihet eller en specifik ideologi.  Politiskpluralism ska i någon mening förhindra att dessa 

illusioner bevaras, problematiken är ifall denna ideologi är internaliserad av samtliga, då 

menas främst partierna och de tillgängliga politiska ideologierna, ifall detta är fallet 

reproduceras den inom alla vitala institutioner inom staten. Den svenska identiteten och 

ideologin är viktig att förstå för att kunna dekonstruera och identifiera diskontinuiteter inom 

de olika diskurserna. Således - Den segrande socialdemokratins mål blev att undanröja 

människors otrygghet, den svenska neutralitetspolitiken blev Socialdemokraternas 

utrikespolitiska trygghetssymbol. Rätten till lönearbete för alla blev det centrala slagordet för 

inrikespolitiken, dessa symboler och vår juridiska apparat har lett till att Sverige betraktar sig 

själv som en humanitärstormakt. Den svenskamodellen vilket innefattar de två ovanstående 

symbolerna samt det faktum att arbetsmarknaden förhandlar om lönesättningen, denna modell 

är grunden för syndromet svensk exceptionalism. Ytterligare ett kännetecknande drag för den 

svenska identiteten och ideologin är det som kallas för konsensustänk, detta kan vara en 

positiv sak i sig men den kan hota sann dissedens.  

Nyhetsmedia är den enda officiellt opartiska informatör för den allmänna befolkningen vilket 

skall göra idealet demokrati möjlig i ett modernt samhälle, detta är dock inte en institution 

utan någon form av hybrid mellan en vital demokratisk institution och ett profitstyrt bolag. 

Vid sidan av denna existerar en samhällsvetenskap inom den akademiska världen vilket sällan 

uppmärksammas och förstås p.g.a. sitt språk, samt att relationen mellan dessa två 

verksamheter är nästintill obefintlig, därför är nyhetsmedia den främsta källan till information 

för medborgaren om sin miljö. Denna har en vital samhällsfunktion, precis som skolsystemet 

och sjukhuset. Traditionellt sätt skiljer sig nyhetsmediaapparaten från dessa institutioner då 

den befinner sig inom den profitstyrda sfären och är ägda av privata aktörer, d.v.s. den är 

beroende av profit för att kunna säkra sin existens. Nyheter är en av de få varuprodukter vilket 

säljs under sitt egentliga marknadsvärde, detta för att alla medborgare skall kunna ta del av 

den informationsfrihet vilket är en grundläggande princip i den liberala demokratiska 

modellen, det är istället reklamen som man betalar för. Nyheterna skall tillåta medborgaren att 

på ett informerat vis kunna rösta var fjärde år på ett av de åtta politiskt representativa 

partierna, dessa skall sedan tjänstgöra åt folket till nästa val. Massnyhetsmedias funktion i en 

liberal demokrati är att rapportera aktuella händelser, förutom detta skall de synliggöra och 

utmana icke legitim makt, i både näringslivet och den statligaregimen, de skall även kritisera 
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odemokratiska inslag i det demokratiska samhället. De klassiskt liberala demokratiska 

värderingarna skall de försvara, vilket är individuell frihet i den utsträckningen att den inte 

inkräktar på andra individers frihet, individens säkerhet, alla människors delaktighet i den 

demokratiska processen, människors lika värde inför lagen och skepticism gentemot makten. 

Nyhetstidningens syfte och funktion i alla officiellt demokratiska länder är att verka som en 

allmänhetens ombud, en apparat skild från politiska och kommersiella intressen. Den 

nationellastaten domineras av dessa maktcenter, samt att dess intressen är så pass 

sammanvävda att det kan vara svårt att urskilja var den ena börjar och den andra slutar, i och 

med detta har denna apparat som kallas den fria pressen ett stort ansvar. Massnyhetsmedia är 

dock en självsanerande apparat vilken förväntas kunna bibehålla sin integritet vilket 

konceptualiserats i journalismens ideala funktion i en demokrati. Detta förväntas vara möjligt 

genom de existerande grundlagar och de 17 yrkesetiska riktlinjer, samt den öppna debatten 

som anordnas och leds av olika journalistiskt relaterade organisationer. Det skall understrykas 

att det ”offentliga samtalet” anses vara en av de mest effektiva medel för att försäkra 

massmedians integritet. 

Syftet med denna uppsats är att besvara; Vad är massnyhetsmedias funktion i den svenska 

demokratiska staten? Vad är läsarens funktion och relation till denna samt till den svenska 

demokratiska staten? Denna studie tar sin utgångspunkt i ett antal fall som de dominanta 

nyhetstidningarna återgett. En kortfattad beskrivning av det övergripande syftet är att granska 

hur nyhetsmedia återger nyheter till allmänheten om staten som demokrati.  

Frågeställning; Är nyhetsapparaten kritisk till superstrukturen? Om denna institution är det, 

i vilka områden riktar de kritik, och varför?  

Hur ser diskursen ut angående de individuella friheterna och rättigheterna som den klassiska 

liberalismen etablerat vilket vår demokrati är grundad på? Har nyhetsapparaten varit trogen 

till principerna vilket den klassiskt liberala demokratiska diskurs är baserad på? 

Kritiskt granskar nyhetsapparaten de svenskasamhällets maktstrukturer, både basen och 

superstrukturen?  

Begreppen bas och superstruktur är två koncept som Marx konstruerade för att referera till 

två skilda delar av samhället. Med bas syftas produktionsmedel och krafter, 

produktionsförhållanden och hierarkier, processerna däri och dylikt. Detta kan i naiva termer 

kallas för den ekonomiska delen av denna tvådelade teori. Superstrukturen är således ideologi, 

kultur, ritualer, roller, institutioner (även de sociala), politiska maktstrukturer och staten i sig 

(Marx, 2016). Dessa två existerar i symbios, superstrukturen är den som rättfärdigar basen, 

detta är dess yttersta form. Basen är den dominanta i förhållandet och influerar 

superstrukturen, men detta är inte stabilt förhållande och vice versa kan uppstå (Marx, 2016).  

 

Disposition 

Tre aktörer dominerar nyhetsmarknaden, dessa är Bonnier, Schibsted och Mittmedia, de står i 

mångt och mycket för bildandet av svenska folkets opinion. Den sistnämnda dominerar den 

lokala nyhetstidningsmarknaden. Dessa är i sin tur influerade av den rådande ideologin i 

landet vilket främst utrycks i politiskaforum, nyhetsmedia befinner sig inom detta forum. De 

maktintressen som yttras mest inom det svenska samhället och massmedia är politiskmakt, 

ekonomiskmakt och fackföreningsmakt, dessa är också informationskällor vilken journalisten 

hämtar sin kunskap från, då total insyn i dessa institutioner och organisationer ej råder. Den 

politiska ideologi som uttrycks mest frekvent av svenska nyhetstidningar är liberalism, men 
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det är liberalism präglad av en starkt socialdemokratisk miljö, och det är inte heller klassisk 

liberalism som de talar om, utan neo liberalism. Den liberalism som uttrycks i t.ex. USA och 

England skiljer sig från den svenska i intensitet. Begreppet oberoende är ytterligare ett 

signalementord som återfinns på ledarsidan, vilket skall belysa det faktum att tidningen ej är 

officiellt bunden till något politiskt parti. Detta är idag den överväldigande normen, detta för 

att undvika att ge intrycket av att man vinklar nyheter för att gynna ett särskilt politiskparti. 

Massmedias spelregler och den form som den ger kommer att redovisas då detta är av 

relevans för att förstå dess position och vad idealet om vad nyhetsmedia bör vara. Utöver 

teoriavsnittet kommer ovanstående text att verka som instrument för att analysera diskursen 

inom massnyhetsmedia. Maktförhållanden och den rådande ideologin inkluderas även. Det 

politiska landskapet och spektrumet kommer att kort och koncist att diskuteras och analyseras 

då detta har en enorm inverkan på den sociala miljön vi befinner oss i. Den demokratiska 

modellen kommer även den att förklaras i korthet, detta för att förstå kontexten i vilken 

apparaten nyhetsmedia existerar. Globalisering och den neo-liberala ekonomiska våg som 

följt har även den hjälpt att forma den information vi tar del av då nationers internationella 

intressen sammanvävts. I ett informationssamhälle blir kunskap av tillvaron en viktig 

maktresurs, det är p.g.a. detta som censur och propaganda existerar. Dessa två är 

nyckelbegrepp vilket egentligen inte bör ha någon relation alls till kunskap och information i 

ett demokratiskt samhälle. Propaganda och censur resulterar i manipulation av individers fria 

vilja, även om det skulle leda till ett gynnsamt resultat för befolkning i stort. Denna uppsats 

kommer att granska svensk massnyhetsmedia, specifikt nyhetstidningar; SvD, DN, 

Aftonbladet, Expressen och Göteborgsposten. Valet av dessa tidningar är baserad på att de 

tillhör de ledande aktörerna och är de främsta opinionsbildarna i svenska media. Dessa 

tidningars funktion är att kritisera icke legitim makt och auktoritet i all yttrande form, då detta 

är den liberala demokratins värdegrund vilken de ämnar att beskydda. Nyhetsapparaten 

kommer analyseras utifrån just denna liberala demokratiska diskurs. Institutioner, 

organisationer och övriga aktörer vilka förhindrar demokrati att verka fullt ut skall 

synliggöras och kritiseras av nyhetsapparaten, då dessa är diskontinuiteter i den liberal 

demokratiska modellen vilken nyhetsapparat skall försvar. Om de inte varit trogen, och 

istället miss representerat den klassiskt liberala demokratiska modellen vilket den svenska 

staten är baserad på, då är den rådande samhällsdiskursen dominerad av propaganda gällande 

förhållandena vilket de svenskafolket lever under, var sig detta är gjord med vetskap eller ej. 

Det som faller utanför den sagda diskursen om maktintressen från de främsta aktörerna, vilka 

är politiken, näringslivet och fackföreningar samt den svenska ideologin och identiteten är ej 

av intresse för denna uppsats. Dessa är djuprotade i svensk identitet och ideologi, de kan 

användas till att rättfärdiga och bibehålla de förtryckande krafter vilka är inneboende i 

systemet. Det är på detta vis som diskursen kommer att analyseras, förutom detta är 

utgångspunkten även i de klassiska begrepp som den moderna demokratin skall ha grundat sig 

på och som nyhetsapparaten ämnar att försvara (Mills, 1999). 

Det journalistiska yrket och dess metod innefattar insamling av data från den dolda miljön, 

den dolda miljön för gemeneman det vill säga. Efter insamlingen av data sker en bearbetning 

av materialet och ett urval, sagd data är verkliga, aktuella händelser, dessa efter bearbetning 

blir sedan vad vi kallar nyheter. Insamlingen av data kan ske på en rad olika vis, hur denna 

process går tillväga bestämmer kvalitén och pricksäkerheten av den insamlade information, 

utöver detta bör processen, och sammanhanget som yrket utövas inom vara fri från 

intressekonflikter av dess slag. Efter att materialet samlats in och bearbetats av de 

professionella sprids den genom pressens nyhetsorgan, vilka är dominerade av ett fåtal aktörer 

och som nu dominerar de flesta plattformar. På grund av den massiva industri som massmedia 

har kommit att bli och de fåtal aktörer vilka dominerar denna har den fått sitt välförtjänta 
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namn, den tredje statsmakten. Andra viktiga frågor som berör det journalistiska området är 

t.ex. hur media agerar mot systematisk censur och statliga restriktioner, dilemmat mellan 

kapital och information samt dess oheliga äktenskap. Agenda vinkling eller informations 

vinkling är ett koncept vilket är en grundpelare i hur en nyhetssaga är beskriven och berättad, 

nyhetssaga i bemärkelsen av dess vilnkel, form och struktur. Vinkling inom just 

nyhetsapparaten sker på så vis att media väljer att fokusera och rapportera vissa händelser, 

och inte andra, de placerar sedan händelserna inom en viss kontext för att skapa en viss 

mening. Detta är i sig avgörande för själva opinionsbildandet då verkligheten kan få vidd 

skilda meningar beroende på hur verkligheten är vinklad. Vinkling är någonting som 

organisationer, PR-byråer och reklambyråer även sysslar med, i dessa fall benämns de ofta för 

branding, marketing eller propaganda. Vinkling är således ramen som journalisten presenterar 

för sin publik, ramen i sin tur begränsar vad som är möjligt att beskriva, vilket bestämmer hur 

läsaren tolkar sin miljö då detta ramverk väljer att fokusera på vissa aspekter och bortse från 

andra. På detta sätt skapas en struktur och ett budskap från denne abstrakta ram. Inom detta 

existerar två nivåer av agenda styrning; Den första typen av agenda styrning eller 

programmering berättar för läsaren vad de skall tänka på, den andre, hur de skall tänka och se 

på tinget ifråga. På detta vis är nyhetsapparaten informationens dörrvakt för massan. 

Nyhetsförmedlingens struktur kallas för den inverterade pyramiden av yrkesutövarna, vilket 

betyder att de viktigaste och mest grundläggande frågorna ämnas att besvaras i textens första 

stycken. Detta är i linje med nyhetstidningen som koncept, d.v.s. sammanfatta verkligheten 

kort och koncist, likt faktalitteratur, detta tenderar att göra materialet mer lättläst och 

tidseffektivt för läsaren. Frågor som, när? Var? Vem? Hur? Varför? Introduceras tidigt i 

texten för att stödja denna struktur. Rubriken är ett viktigt fenomen, och en konst inom 

nyhetsmedia. Rubriken ska inte bara sammanfatta artikelns innehåll, utan den skall också 

locka till sig läsarens intresse då tidningen är profitstyrd (Mass Communication Theory, 

2016).  

Demokrati och dess historia 

Platon har rangordnat de olika politiska/regeringsformer som de anser är de godaste 

(Coumoundouros, 2016). Den främsta formen anses vara aristokratin, i denna 

samhällsstruktur är det de främsta och bästa som styr landet. Dessa individer har allas 

intressen i åtanke eftersom de är den enda klassen som har visionen och perspektiv gällande 

alla faser av mänskligt liv. Resterande kan bara resonera utifrån egenintresse som skulle 

gynna dem själva, men inte populationen i dess helhet. I denna struktur existerar ett 

klassystem där kategorierna är; Arbetarna, beskyddarna och ledarna. Majoriteten faller under 

kategorin arbetare, sedan beskyddare, och en ytterst minoritet kvalificeras som ledare. Det 

kast som hierarkiskt sett befinner sig under ledarna skall lyda dess direktiv då de i denna 

struktur inte finns någon konflikt i regeringens vilja och individens då dessa är en och 

densamme. Detta uppnås genom individen eller individerna som uppnått titeln ”philosopher 

king”. Den näst bästa regeringsformen är en timokrati, vilken är desamma som en aristokrati, 

ledarna i detta system är istället valda ur kastet beskyddarna, då dessa anses vara de mest 

hederliga och ärofyllda. Efter denna kommer oligarkin, vilket betyder att ett fåtal individer 

styr hela populationen. På fjärde plats kommer demokrati. Sist kommer tyranni, vilket 

kännetecknas av att en individ härskar och är mer eller mindre destruktiv gentemot 

populationen. Alla regeringsformer förutom aristokratin anses vara totalt fokuserade på 

materiellt värde och ackumulation. Demokratin enligt dessa leder i slutändan till tyranni p.g.a. 

klasskonflikt, förtrycket blir sedan fulländat. Specialisering och arbetsdelning är en vital 

funktion i Platons syn på en välfungerande regering och stat, det är naturen som bestämmer 

vilken funktion i samhället som en individ skall ha. Denna individ skall bara syssla med detta 

och inget annat för att maximera sitt värde. Detta är en grundläggande princip och källan till 
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politiskrättvisa. Specialisering resulterar i att samhällsklasserna/kasten förblir i ett statiskt i 

förhållande till maktrelationer. På detta vis behåller staden eller staten sin integritet och 

rättvisa. Thrasymachus var en samtida filosof till Platon. Han brukas av Platon som en 

karaktär i boken Republik (Coumoundouros, 2016). I denna bok förs en debatt om rättvisa, 

normer och lagar där Thrasymachus fungerar som en motståndare till Platons ideella rättvisa. 

Hans argument lyder; Normer och lagar är endast konventioner eller konstruktioner vilket 

hindrar och begränsar dem som lyder dem, och gynnar dem som systematiskt bryter mot dem. 

De som beter sig orättvist och normbrytande är de individer som i slutändandan blir dem 

starka i samhället och resulterar i att dem även blir härskarna. Rättvisa är ett redskap av 

härskarna och de starka, eftersom att när de svaga och dumma förhåller sig till dessa normer 

hamnar de i ett strategiskt underläge som de starka kan exploatera (Coumoundouros, 2016).  

Cicero, en filosof från antikens Rom förklara vad lag och dess relation till rättvisa är; Det 

naturen har givit människan är en mängd underbara ting som våra sinnen omfamnar. Vad enar 

oss människor, och vilka naturliga förbindelser finns det mellan dem. Filosofin lär oss att 

människan i sin natur har förnuft, detta förnuft tillåter oss att upptäckta beståndsdelarna av 

rättvisa, och rättvisa i sin tur ger oss lag. Således om en lag skall vara valid måste den vara 

rotad i natur, en lag som inte är rotad i natur är inte en lag alls (Clayton, 2016). Det existerar 

vissa grundläggande kriterier vilket måste uppfyllas för att en stat skall betraktas som en 

demokrati i teori. Ett politiskt valsystem skall vara närvarande vars funktion är att välja och 

ersätta politiker inom regeringen, denna process skall över bevakas för att garantera att valet 

behåller sin integritet. De andra kriteriet är folkets aktiva deltagande i det politiska och 

medborgliga aspekterna av livet. Samtliga medborgares mänskliga rättigheter skall skyddas, 

detta uppnås genom den juridiska apparaten vilken är blind och behandlar alla statens 

invånare på samme vis. Den statligaregeringen skall vara av folket, för folket. Vilket betyder 

att folket direkt eller indirekt utövar absolutmakt över det politiskasystemet. När man talar om 

demokrati i den moderna meningen refererar man främst till den liberala varianten vilken 

inkluderar politiskpluralism, samt en funktion vilken tillåter befolkningen att rätta till 

överträdelser eller missnöjen med den klass som representerar befolkningen i den 

politiskapparaten. Demokrati kan inte på egen hand garantera personlig och politiskfrihet om 

det inte existerar institutioner som är upprättade av det civila samhället (Scruton, 1991). I en 

demokrati är majoritetsvälde ett kännetecknande drag, detta måste delvis begränsas för att inte 

utsätta minoritetsgrupper för förtryck. Denna majoritetsmakt kan begränsas med grundlagar 

såsom politisk och religiös frihet, yttrandefrihet och tryckfrihet. De sistnämnda lagarna skall 

tillåta medborgaren att kunna vara tillräckligt informerade för att kunna rösta i enlighet med 

sina intressen. Demokrati kan således ses som en kollektivistisk form av politik där samtliga 

invånares röst är värderad som lika i relation till lagstiftning. Enligt John Dewey (1939) I 

boken Creative democracy, är demokrati inte ett institutionellt koncept vilket existerar bortom 

oss, utan de är ett moraliskt ideal. Inom teorin, radikal demokrati, existerar ett perspektiv 

vilket beskriver en social verklighet där det existerar hierarkiska och förtryckande 

maktrelationer. Demokratins funktion blir således att identifiera och synliggöra dessa, utmana 

dessa och förhoppningsvis eliminera dem. Det finns två grundläggande former av demokrati, 

den första är direktdemokrati, i denna är alla berättigade medborgare aktiva i det 

politiskabeslutsfattandet. I den representativa formen av demokrati är politikern vald av folket 

för att företräda dess intressen, en indirekt form av demokrati, dock har den individuella 

politikern friheten att utöva sitt eget omdöme för hur detta skall gå tillväga. Det finns en 

inneboende konflikt i detta.  

 

Det sociala kontraktet är ett koncept vilket etablerades under upplysningstiden, vilken var en 

tid där den klassiska liberalfilosofiska politiken fick sitt avstamp. De värderingar vilka ämnar 
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att skydda individens frihet och integritet kom främst från denna era, det sociala kontraktet är 

beskriven av bl.a. Rousseau och Locke (Delaney, 2016). I dess syn är människan född fri, 

denne känner bäst till sina egna intressen. Utbildning är den enda institution som krävs för att 

tygla individen så att denna kan verka inom samhället. Rousseau menade även att en stat kan 

ha en organisk nationell vilja, samt kapacitet för självbestämmande vilket skulle befria 

samhället från existerande samhällsformer såsom aristokratin vilket var den dominerande 

former under hans samtid. Rousseau ser det existerande och verksamma sociala kontraktet 

som en bristfällig konstruktion, detta kontrakt är vad som ledde till formationen av den 

moderna staten. Det sociala kontraktet var en skapelse av de kapital och resursstarka, samt 

dem som besatt någon annan typ av högt värderad makt eller position. Det sociala kontraktet 

skall officiellt sett innefatta att folket byter bort vissa friheter mot säkerhet, vilket staten 

förser. Rousseau invänder mot detta, han menar istället att medborgaren förlorat sina friheter, 

vidare installerades ojämlikhet som en fundamental aspekt av den moderna staten och det 

mänskliga samhället. Ett av de stora problemen som demokratin bör ta itu med är just det 

sociala kontraktet som för tillfället vilar på ojämlikhet, Rousseau menar att vi bör stäva efter 

motsatsen. Suveränitet bör ligga i medborgarens händer då den statligaregeringen i teori är till 

för dem, vilket betyder att spelreglerna bör beslutas av medborgarna och den 

statligaregeringen verkar för att införliva dessa. Staten är enligt politisk filosofi, en rad 

bestående institutioner därigenom makt blir distribuerad och rättfärdigad. Regeringen är en 

specifik grupp av individer som fyller positionerna inom statens institutioner, dessa individer 

skapar sedan lagar vilket folket är bundna av. Rousseau anser att formandet av lagarna skall 

ske på ett direkt demokratiskt vis, inte enbart av statens ägare vilket han beskrev i det sociala 

kontraktet. Det sociala kontraktet är anledningen till varför samhället är korrumperat enligt 

Rousseau. Signifikanta skillnader i kapital, status och makt är konsekvenser av 

arbetsfördelningen. Denna fördelning av arbeten medför i sig en ekonomiskmarknad där 

individer är beroende av varandra samtidigt som de tävlar mot varandra, vilket skapar 

hierarkiska maktrelationer (Delaney, 2016). Under denna tid föddes storstaden vilket förde 

dessa olika grupper och klasser närmare varandra rent fysiskt, detta i sin tur skapar 

motsättningar och en oenighet i folkets vilja. Rousseau talar om en psykologisktransformation 

i och med detta. “They began to see themselves through the eyes of others and came to value 

the good opinion of others as essential to their self-esteem.” (Delaney, 2016). För Rousseau 

var den ideella miljön för en demokrati en stad eller kommun, den ideella mannen var den 

självständige jordbrukaren, vilken var fri från slavförhållanden och yttre manipulation. 

Storstaden var enligt Rousseaus mening inte kompatibel med demokrati (Delaney, 2016). 

Kapitalismens framfart hade börjat kännas av vid upplysningstiden, enligt historiska källor 

blev Kapitalismen institutionaliserad i större delar av Europa mellan 1500 och 1800-talet, den 

kom dock att bli dominant i och med den industriella revolutionen. Kapitalismen som koncept 

kännetecknas av privatägda produktionsmedel och en fri marknadsekonomi, helst oreglerad 

(Hoover, 2016). 

 

Adam Smith var ytterligare en framträdande figur inom den klassiska liberalismen. Han ansåg 

att människor under ideella omständigheter kunde forma moral och ekonomin utan statlig 

reglering. I denna värld fungerar en oreglerad marknadsekonomi, då ägarna av 

produktionsmedel har folkets och landets intresse i åtanke när de verkar inom marknaden, han 

kallar detta för ”Home bias”. Specialisering och arbetsindelning ansåg han vara ytterst nyttigt 

för marknadsekonomin då det resulterade i maximering av profit och ansträngning, vilket 

onekligen leder till teknologiska framsteg då detta driver landets materiella utveckling. Han 

beskriver dock senare i boken “Wealth of nations” vilka konsekvenserna som arbetsindelning 

får för individen som sysslar med sådan typer av arbeten (Weinstein, 2016). Ytterligare ett 

problem som är en direkt konsekvens av arbetsindelningen är att individer blir beroende av 
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varandra, men samtidigt existerar paradoxen av att de ständigt tävlar mot varandra, detta hotar 

både individens överlevnad och dennes frihet. Smith fortsätter och beskriver att 

industrihärskarnas intresse är i vissa aspekter olika eller rentav den direkta motsatsen till 

publikums. Det som ligger i industriägares intressen är att missleda, samt att till och med 

förtrycka sina subjekt.  Han skriver att man ofta får höra om hur arbetstagarna samarbetar för 

att förbättra sin ställning i detta ojämlika förhållande, man hör dock sällan om samma typ av 

samarbete hos industriägarna. Adam Smith menar att den som antar att industriägarna sällan 

går ihop för att värna sina intressen är lika ignorant gällande omvärlden som han är om detta 

subjekt. Mästare är överallt och alltid i ett sorts underförstått, men konstant och uniformt 

samarbete vilket ämnar att inte höja lönen för arbete över sitt faktiska värde. Smith menar 

sedan att det är självklart vilken av de två grupperna, industriägare och arbetare som i regel 

kommer kontrollera dispyter och tvinga den andre parten till eftergivenhet i enighet med dess 

villkor (Weinstein, 2016). Wilhelm von Humboldt, ytterligare en klassiker från 

upplysningstiden förklarar den klassiskt liberala synen på arbetare, vilken har upprepats av 

bl.a. Rousseau, Smith, Lincoln, Payne, Jefferson och Cicero; vad som än inte är sprunget ur 

en mans fria vilja, eller endast är resultatet av instruktion och vägledning, är inte del av hans 

natur; han utför det inte med mänskliga energier, men endast med mekanisk exakthet. När 

arbetaren är under externkontroll kan vi beundra vad han gör, men vi avskyr vad han är 

(Mueller-Vollmer, 2016). 

Den svenska politiken och demokratin 
Av de klassiska politiska samhällsideologierna är vi närmast associerade med Socialism, då 

majoriteten, om inte alla de svenska partierna har socialdemokratiska inslag. Detta eftersom 

en form av klasskamp utkämpades i Sverige på slutet av 1800-talet emot eliten, denna 

klasskamp ledde till decemberkompromissen och Saltsjöbadsavtalet, dessa två händelser 

initierade vad vi kallar för den svenskamodellen. Efterkrigstiden utropade Sverige sin 

alliansfrihet vilket ämnade till att landet skulle betraktas som neutralt i internationella 

sammanhang, det utvecklades även ett omfattande välfärdsystem. Den svenska modellen 

enligt denna mening betyder trygghet, detta blir tydligast symboliserat i mantran; ”Alla har 

rätt till arbete!”. Den klassiska socialismen var en motreaktion till kapitalismen och 

industrialiseringen, kapitalismen kan kort sägas representera den ekonomiska basen, och 

socialismen är superstrukturen. Kapitalismen är dock den dominanta i denna konstellation.  

 

Sverige kan klassificeras som en representativ demokrati med en konstitutionell monarki, där 

monarkin fråntagits sin funktionella makt och ersatts med symboliskmakt. Det 

politiskaspektrumet som existerar i Sverige liknar de flesta andra nationer, i den mening att 

det är en ideologi som råder på den politiskaarenan. Något mer precist sträcker sig det 

politiskaspektrumet från centern just in på den vänstra sidan av skalan, men den stannar långt 

innan klassisk socialism. Det är tveksamt ifall ”höger” partierna verkligen kan klassas som 

sanna högerpartier, ja de är till höger om de befintliga partierna, men de är mer en 

relativhöger. Politiken liknar snarare en lagom centerpolitik, som på sin höjd tar ett litet steg 

in på den vänstra eller högra sidan. Den svenska demokratin är inte en ren demokrati, vilket 

de flesta inte är, eftersom det existerar en konstitution eller grundlag vilken är ett 

kännetecknande drag från republiken. Superstrukturen i Sverige, precis som i resten av dagens 

globaliserade värld är kapitalismen, den har spridits med den neoliberala våg vilken har fått 

fotfäste inom politiken. Den kännetecknas av privatisering, avreglering, finansiella 

åtstramningar, frihandel, reduceringar av regeringens utgifter, kortsagt den värderar 

ekonomiska friheter mer än något annat. Alla de svenska partierna i någon mening har inslag 

av denna neo-liberalism, om än i en något mer begränsad mening än länder såsom England 

och USA. 
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Journalisterna 
Yrkesutövarna vilka är verksamma inom massnyhetsmediaapparaten är i dagsläget drygt 

13 000, hälften av dessa arbetar inom dagspressen, 25 procent inom tv och radio, ytterligare 

en 25 procent arbetar antingen för vecko/facktidningar, nyhetsbyråer eller som frilansare. 

Lokaliteten av journalister visar att de är koncentrerade till storstäderna, 34 procent befinner 

sig i Stockholm kommun, 5,5 procent i Göteborg kommun och 5,4 procent i Malmö kommun. 

Stockholm och Malmö är de storstäder som är de mest överrepresenterade i Sverige, ändrar 

man klassificeringen till län istället för kommuner så befinner sig 45 procent av landets 

journalister i Stockholms län (Institutet för mediestudier, 2015). De positioner vilket en 

journalist kan inneha inom en nyhetstidning är; Ledarskribent, dennes främsta roll är att 

presentera nyhetstidningens politiskaställningstagande, hierarkiskt sett kommer detta 

ställningstagandet uppifrån och ned. Debattredaktören förvaltar nyhetstidningens 

debattsektion, inom denna sektion debatterar utvalda individer vad som anses vara aktuella 

ämnen. Krönikörens texter är präglad av anekdoter, denna framför ofta 

personligaställningstagande. Denna typ av text ämnar många gånger att vara lättsam att läsa 

samt underhållande. Redigören är denne som sköter textens formalia och bestämmer dess 

form. (Institutet för mediestudier, 2015). I nyhetstidningens ledarsida uttrycks tidningens och 

redaktionens specifika politiska ideologi, denna kommer uppifrån, d.v.s. från ägarna av sagda 

tidningsbolag. Detta betyder att redaktörer av olika slag och skribenter kan rekryteras utifrån 

dessa värderingar, för att skapa en homogen opinion av politiskafrågor inom nyhetstidningen.  

Vetenskapliga artiklar och Teorier  

The use and effect of propaganda 
Rubriken ovan är namnet på en vetenskaplig artikel skriven av Tobias Ursprung (1994), i 

artikeln ämnar han att examinera influensen av politisk propaganda på rationella 

röstberättigade medborgare, samt att analysera beteendet hos intressegrupper i relation till 

dess utövade influens. Propaganda delges i formen av information, denna information 

accepteras gladeligen av medborgaren då den kan användas för att göra väl informerade 

beslut. I denna artikel refererar man specifikt till propagandan vilket de politiska partierna 

sprider, detta betyder dock inte att den inte har någon relation till det problemområdet vilket 

just denna uppsats intresserar sig för. Men vad innehåller denna typ av information? 

Röstberättigade har luckor I sin kunskap angående ett partis partiprogram och 

effekten/Konsekvensen som denne eller en specifik policy kan ha. Intressegrupper av olika 

slag vill att medborgaren skall veta vad dess åsikt är inom vissa, specifika frågor. Eftersom 

dessa intressegrupper har gynnsamma ekonomiska villkor, kan de se till att medborgaren får 

denna information. Vilken typ av information är relevant för den röstberättigade? Det är den 

information vilken förklarar länken mellan ett förslag för politiskförändring och effekten 

denna kommer ha för den röstberättigade. Detta betyder att propaganda eller 

informationsreklam inte nödvändigtvis behöver förändra en röstberättigas inställning. De är 

tillräckligt ifall reklamen har en nog stor inverkan på en individs förväntningar om det 

politiskaförslaget, då har propagandan lyckats. I artikeln framgår det att det krävs mer tid och 

ansträngning för medborgaren att ta reda på ifall informationen är valid än vad det gör för 

intressegrupper att generera denna propagandistiska information. Ekonomiska åtgärder t.ex. 

resulterar i en konflikt av mål mellan olika partier och mellan medborgare, p.g.a. detta väljer 

distribueraren av informationen att kasta ljus på en specifik aspekt av åtgärden och inte en 

annan. Då den politiskamaskinen vill uppnå ett specifikt politiskt resultat kommer dess 

information att reflektera detta, d.v.s. de kommer att rättfärdiga sin ståndpunkt och dess 
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formulering av frågan. Propaganda möjliggör att politiskt intresserade grupper kan distribuera 

till röstberättigade halvsanningar angående den politiska kontexten. Det röstberättigade 

subjektet är troligen mottaglig för denna information om denne vill, i framtiden kunna göra ett 

välinformerat val vid nästa valår. 

 

Public autonomi  
 
I denna artikel, skriven av Jeremy Wisnewski (2000), tolkar och beskriver han Foucaults 
syn på offentlig autonomi, och i vilken grad den kan uttryckas och existera enligt den 
bortgångne fransmannen. Han beskriver i textens inledning att Foucault inte ämnat att 
rätt ut fokusera på subjektets autonomi under en maktordning, utan det är primärt sett 
makt, ordningar och formandet av kunskap etc. Skribenten menar att p.g.a. detta har 
Foucault tolkningar av makt ifrågasatts eftersom subjektet, enligt kritiker, inte tycks ha 
något egentligt handlingsutrymme, att makten är såpass total att autonomi inte 
existerar. Wisnewski framlägger argumentet att om man läser Foucaults tidiga, och sena 
period får man en relativt tydlig bild av subjektets plats i hans teori.  Han menar att 
Foucault under sin karriär har kartlagt att det finns sfärer där aktörer ej har någon 
kontroll, och troligtvis aldrig kan ha kontroll. Foucault menar att det inte existerar 
särskilt mycket utrymme för autonomi, men det är dock inte obefintligt. Enligt hans 
principiella beskrivningar är det inte omöjligt för ett subjekt att utöva mer eller mindre 
fria val inom en viss sfär av möjligheter. Enligt Foucault finns det ingenting före diskurs 
har format analysobjekt, för att sedan undertrycka dessa. Att välja mellan olika modeller 
är inget mer än att välja mellan olika uppsättningar av makt relationer. När någonting 
uppfattas som en börda för en individ, sker detta inte förrän denna problematik ställs i 
relation till dennes intressen och syften. När dessa områden påverkas negativ upplevs 
det som en börda, detta skapar frustration och hindrar individen från att nå uppfyllelse, 
eller t.o.m. ens formulering. Nya sannings regimer kan ses som mekanismer eller 
maskiner av taktisk kontroll, de kan också ses som uttrycksmedel för befrielse, dessa 
uttrycksmedel ha dock ofta biverkningar, men inte endast. Enligt Wisnewski värderar 
Foucault i detta inte vilka positiva eller negativa aspekter som kan uppstå vid 
övergången från en maktordning till en annan eftersom detta skulle syfta på en strävan 
efter det gode, eller det sanna. Skribenten beskriver utifrån Foucaults perspektiv att 
medge fördelar i en diskursiv regim skulle vara att medge en föreställning om det ”rätta” 
eller sanning vilket på något vis står fri från våra metoder att dominera och sannings 
produktion, detta är att medge att vissa av våra tillämpningar är född ur falskhet.  Detta 
citat från Foucault beskriver hans teori om makt och motstånd till makt;“There can be no 
such thing as a truth independent of its regime, unless it be that of another,” we cannot find 
liberation from power “To be liberated from one set of power relations is to be enslaved by 
another. (Taylor, 1994, s 69-102)  
 
Foucault ställer sig emot den historiska kontinuitets teori vilken ser historian av 
mänskliga idéer som ett ständigt avancemang, en rad tänkare genom tiderna vilka 
förfinat och vässat den mänskliga kunskapen (Foucault, 2003). Foucault anser att detta 
är människans översinnliga narcissism vars vilja är att placera människan över allt 
annat vilket har lett till denna uppfattning. Vetenskapen har ett begär att konstruera en 
”total historia”, man följer det ovannämnda konstruerade narrativet om ständig 
mänsklig utveckling, till denna fästs dokument och tidigare diskurser som räknas som 
”sanna” eller ”historia”. Denna totala beskrivning av historia drar alla fenomen till sin 
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narrativa kärna, i och med detta har formen skapats. Han anser att denna konstruktion 
är vad Nietzsche kallar för ”will to power”. Foucault ser historia som ett arkiv. Detta 
arkiv är inte “bibliotekens bibliotek”, det är inte heller ackumulationen av tradition, 
arkivet möjliggör att särskilda påståenden kan framföras vid särskilda tidpunkter. 
Arkivet är en sfär av möjlig artikulation, en uppsättning regler vilket definierar 
gränserna av våra diskursiva utövningar (Foucault, 1972). It establishes that we are 
difference, that our reason is the difference of discourse, our history the difference of times, 
our selves the difference of masks. That difference, far from being the forgotten and 
recovered origin, is this dispersion that we are and make, (Foucault, 1972, s. 131). Vi kan 
inte undkomma vårt egna arkiv eftersom att det är inom ramen av dessa regler som vi 
talar, en individ är endast produkten av de existerande diskursiva tillämpningarna. Vi är 
inte heller distinktionen av en egenskap då denna är baserad på en nuvarande diskurs. 
Skribenten beskriver att enligt Foucault är sanning en uppsättning regler vilken 
separerar det sanna från det falska, där specifika effekter av makt är bunden till det 
sanna. Den är ett system av beordrade procedurer vilket ämnar att producera, reglera, 
distribuera, cirkulera och verkställandet av påståenden (Foucault, 1984). Ett exempel 
som Foucault skriver om är kategoriseringen av den galne, den homosexuelle och den 
kriminelle, detta skapar en struktur av dominans vilken är baserad på vår 
sanningsproduktion inom specifika diskurser. Subjektets autonomi enligt Foucault finns 
inom diskurserna, den kan ej vara fri eller extern från dessa, autonomi är utrymmet för 
fri vilja eller handlings möjligheter inom och utifrån de rådande diskurserna. Detta skall 
inte ses som bestämningar påtvingade från externa håll på individers tankar, eller att 
det bebor dem från insidan; de konstituerar uppsättningen av förhållanden i enlighet 
med de tillämpningar som utövas. Det är inom denna sfär som subjektets initiativ 
artikuleras (Foucault, 1972). Makt utövas således endast över fria subjekt, fria i den mån 
som diskurser och maktordningar tillåter, dessa involverar de mindre detaljerna i det 
sociala livet. Fullskalig autonomi är dock avlägset i det nuvarande läget. Makt är endast 
tolererbart ifall den kan maskera en substantiell del av sig själv, denna makts framgång 
är proportionerlig till dennes förmåga att kunna dölja sina mekanismer. “What defines a 
relationship of power is that it is a mode of action which does not act directly and 
immediately on others. Instead it acts upon their actions” (Foucault, 1983, s. 220). Till 
skillnad från en klassiskt liberal tänkare som Rousseau är makt enligt Foucault inte 
lokaliserad till en specifik tid i historia. “Power is everywhere; not because it embraces 
everything, but because it comes from everywhere . . . One needs to be nominalistic, no 
doubt: power is not an institution, and not a structure; neither is it a certain strength we 
are endowed with; it is the name of a complex strategical situation in a particular society,” 
(Foucault 1990, s. 93). Motstånd till makt är makt, den är maktens landsman. Enligt 
denna definition beskriver skribenten Foucaults förståelse av makt, att motstånd alltid 
är motstånd för en specifik form av makt, inte mot makt I sig självt. Men det är dock inte 
förrän någon identifierar någonting som en maktrelation som vi kan tala om denna och 
dess dynamik, det är när makt utövas som motstånd kan formas, men endast när denna 
maktutövning ses för vad den är, ett maktförhållande. Wisnewski beskriver att Foucault 
ser institutioner som någonting som skapar mänskliga kapaciteter istället för att se det 
som någonting som förverkligar mänskliga möjligheter. Diskursiva utövningar eller 
tillämpningar möjliggörs i olika instanser i historia tack vare arkivet, denna rådande 
diskurs och de regler den medför är oupplösligt sammanlänkad med olika former av 
makt då dessa definierar hur subjektet kan agera. Det är i dessa lägen av makt och 
kunskap som subjektet är skapad, det finns ingenting ”bakom” subjektet då ingenting 
finns bortom diskursen. Alla former av sanning eller makt har diskursiva dimensioner, 
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dessa tillverkar de medel vilka förevigar eller förändrar det som skapade dem. Enligt 
denna ståndpunkt kan autonomi endast främjas genom diskurs, vilken är ett offentligt 
väsen, den kan ej vara privat då individer är produkter av diskurser. Om vi kallar oss 
själva för autonoma är det p.g.a. sociala institutioner och den offentliga sfären, autonomi 
kan inte förekomma i ett vakuum och inte heller i isolation (Wisenski, 2000). 
 

Madness and the law 
 

Foucaults analys av Descartes meditationer ”ergo cogito ergo sum” fokuserar på och skapar 

en distinktion mellan tre former av tvivel; dessa är bedragandet av sinnena, drömmar och 

vansinne. I de först två fallen förloras inte all sanning, det existerar fortfarande spår av 

sanning i båda instanserna (de Ville, 2010). Foucault skriver (2006, s. 45): “Thus neither 

sleep peopled with images nor the clear consciousness that the senses are deceived can lead 

doubt to its most universal point: we might admit that our eyes can deceive us, and ‘suppose 

we are asleep’, but the truth will never slip away entirely into darkness.” Men vansinne 

skiljer sig däremot, sanning upplöses helt och hållet här enligt Foucault. Descartes skriver inte 

alltför mycket om detta enligt skribenten eftersom att Descartes syftar till att ifall man tänker 

så exkluderar det möjligheten att man är galen. Foucaults tolkar vansinne som ‘the absence of 

a work’ or ‘the absence of an oeuvre’ (Derrida 1978; Foucault 2006). 

 

Drömmar och illusioner kan dock inte övervinnas av strukturen av sanning, detta eftersom 

Descartes är redo att postulera möjligheten att sinnena bedrar totalt och att all kunskap gagnad 

från dessa och imaginära konstruktioner. Den enda säkra kunskapen som består är det som är 

simpelt, såsom färger, och det som är begripligt. I artikeln presenteras ett rent exempel av det 

begripliga som ”två plus tre är lika med fem”, detta är en provisorisk säkerhet. Exkluderingen 

av vansinne vid denna punkt är enligt Derrida för att denna typ av vansinne inte har 

illusioner/fel angående allting, detta tillstånd är inte vansinnigt nog. Drömmaren i detta fall 

lider av en mer omfattande sensorisk illusion, vilket betyder att drömmaren är galnare än den 

vansinnige (Derrida, 1978 Eftersom att vansinne är avsaknaden av verk enligt Foucault, då är 

det i språkets natur att den exkluderar vansinne eftersom denna essentiellt sätt är tyst, 

kvävt/dovt tal (Derrida 1978, p 54). Denna tystnad, likt meningslöshet (icke-mening) vilket 

fortsätter att förfölja språk. Språk som uttänkt i sin essens, d.v.s. metafysiskt innefattar en 

brytning med vansinne, ‘it adheres more thoroughly to its essence and vocation, makes a 

cleaner break with madness, if it pits itself against madness more freely and gets closer and 

closer to it’ (Derrida, 1978, s. 55). Artikeln jämför Foucaults “historia ”och dess likhet till 

Descartes ”Meditationer”, i båda dessa texter ämnar de att komma vansinne närmre för att på 

så vis kunna försvara sig emot det och för att kunna internera det. Filosofi handlar om att 

placerar sig mitt bland vansinne. I andra ord resulterar Descartes argument i ”I think, even if I 

am completely mad” (Derrida, 1978, s.55). Derrida tolkar detta som att passera en bestämd 

logik/förnuft och en bestämd icke logik/förnuft till en nollpunkt där bestämd mening och icke 

mening möts i sin gemensamma början (Derrida, 1978). Det är i denna stund som logiken och 

förnuftet inte än blivit separerad från vansinne, Derrida tolkar Descartes gud som logik eller 

förnuftet, denna skyddar Descartes från vansinne, utan denna skulle förnuftet/logiken öppna 

sig på det mest mottagliga viset för vansinne (Derrida, 1978).  

 

När man begrundar och behåller förnuftet/resonemanget, samt kommunicerar denna och dess 

mening kan man ej vara galen. Logik/förnuft är språket. Galningen, även om han kunde 

tillbakavisa det ondskefulla geniet, skulle inte kunna tala om detta för sig själv, han kan inte 

uttrycka det på ett resonligt sätt språkmässigt (Derrida 1978, s. 59). Språk i sin essens är 
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förnuft och logos, det är i och med språket som förnuft och vansinne blev åtskilda. Denna 

artikels skribent beskriver att Foucault belyser det faktum att språket ger oss makt över det 

som är skapat med ord vilket beviljar oss fullkomlig manipulerande makt, detta leder till 

förintelse av ”verkligheten”. I början av 1800-talet talade Hegel om just detta, hans exempel 

var; I och med att vi människor blivit härskarna över djur, givit dem namn, p.g.a. detta blev 

Adam tvungen att förinta dem i dess existens. “The meaning and expression of speech thus 

depends on an annihilation of living things. Only then, by creating them from out of the death 

into which they had appeared, can they take on meaning. Man is in this way is condemned to 

not be able to approach or experience anything but through the creation of meaning, that is, 

being” (Blanchot, 1999, s. 379-380). 

 

Språket i sig dödar inte någon, den kan istället sägas förkunna sådan död. Språk med andra 

ord förkunnar möjligheten att den närvarande personen blir avlägsnad från sin existens och 

ned kastad i intet (Blanchot, 1999). Utifrån detta perspektiv kan språk sägas leda till ett 

uppskjutet lönnmord, när jag talar, talar döden följaktligen i mig. När jag talar träder döden 

fram mellan mig och personen jag talar med. Döden utgör distansen mellan oss, men den 

tillåter också att förståelse blir möjligt. Det är döden vilken tillåter mig att begripa vad jag vill 

ernå, döden existerar i ord eftersom det endast är på detta vis som ord kan ha betydelse, utan 

döden skulle allting dala ned i absurditet och intet (Blanchot, 1999). Språk är således 

negation, men denna negation möjliggörs av dubbleringen av negation, med andra ord en 

varelse kapabel av icke varande (Hartman, 1955). Eller mer precist i förhållande till det som 

sagts innan, en varelse som önskar sitt icke varande. De Ville beskriver att Foucault påpekar 

att det vi har lärt oss är att språkets väsen/varande är det synliga vissnandet av den som talar 

(Foucault and Blanchot, 1990). Enligt denna mening antyder ord inte endast döden för det 

som nämns, utan också döden för den som talar.  

 

Skribenten förklarar att Foucault anser att betrakta språk utifrån denna tanke inte längre 

handlar om diskurs och kommunikation av mening, det ger istället uttryck för det han kallar 

för avsaknaden av verk. Det talande subjektet i detta fall är mer precist icke existerande, 

genom detta intet väller språket fram (Foucault and Blanchot, 1990). Tidigare perspektiv 

ägnade sig åt att tänka sig igenom sanningen, idag handlar det snarare om att tänka sig igenom 

fiktion, Foucault tillägger ytterligare att lagen spökar/förföljer våra städer, institutioner, vårt 

uppträdande och gester på ett suveränt vis. Den applicerar alltid sin kraft, oberoende av vad en 

gör, av det kaos som råder. Att provocera eller kränka en lag är inte tillräckligt för att bryta 

eller störa den då detta endast leder till bestraffning. Man kan helt enkelt inte skilja sig från 

lagen och observera dess utövning på distans, men om du tror att du kan göra detta och att 

lagen endast appliceras på andra, då är detta den stunden då du är närmast lagen, som du får 

att cirkulera (de Ville, 2010). I denna eviga manifestation av lagen, vad lagen säger eller vill 

är dock aldrig upplyst. De Ville menar att Foucault förklarar detta påstående med följande 

citat; ”Lagen är inte principen eller den inre förhållningsregeln, den är det yttre som 

omsveper uppförande därigenom elimineras den från all interioritet; den är mörkret bortom 

dess gränser; den är tomrummet som omger den, konverterar, okänt till alla, dennes 

singularitet i den grå monotonin av den universella och den öppnar sig runt den i en rymd av 

ängslan, av missnöje, av multiplicerad iver och av överträdelse. Hur kan en förstå lagen och 

samtidigt erfara den, hur kan en forcera denne att matrealisera sig i vårt synfält, att utöva sin 

makt tydligt, att tala, utan att provocera den, utan att jaga den i dennes alkov, utan att resolut 

gå ännu längre in i utsidan, in i det som alltid dras längre bort/ut? (Foucault and Blanchot, 

1990, s. 34)”.       
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En provokation av lagen bekräftar endast lagen i dess effektivitet. En överträdelser är nära 

relaterat till attraktion/negligéns: den söker att attrahera lagen till sig; den ger över sig till 

attraktionen av det essentiella avlägsnandet av lagen; på ett trotsande vis avancerar den till 

öppningen av en osynlighet vilket den aldrig kommer segra (Foucault and Blanchot, 1990). 

En överträdelse är vansinnigt nog helt enkelt ett försök att vörda lagen; att förstärka lagen i 

sin flathet, ”the lightness of the night which is law’s ‘invincible, impalpable substance” 

(Foucault and Blanchot 1990, s. 35). Vidare förklarar Foucault att lagen är skuggan vilket 

varje gest nödvändigtvis måste avancera; den är i sig självt skuggan av den avancerande 

gesten (Foucault and Blanchot 1990, s. 35). Skribenten förklarar detta i simplare termer som; 

överträdelse av lagen i sin manifestation och i sin maskopi med förnuftet kan, som i fallet med 

litteratur, endast under tas genom att närma sig lagen genom en omöjligt ohämmat emotionellt 

tillstånd vilket karaktäriseras av ett dödsbegär, med hjälp av denna totala vansinnighet, en 

galen och omöjlig gästfrihet, oändlig och villkorslös, utan begränsning, kontroll eller 

ömsesidighet. Detta läge talar om en vansinnighet bortom förnuftet, en döds önskan, en 

anakronistisk tid, ett förflutet vilket aldrig blivit presenterat men som alltid väntas komma. 

Vansinne i denna mening kan också referera till lagen själv, rättvisa eller absolut gästfrihet. 

Denna vansinniga gästfrihet, lagen själv, möjliggör att vi kan se bakom det betingande och 

förutbestämda exkluderingen av marginaliserade andra, det är detta som Foucault avslöjar. 

En mer radikal exkludering äger rum först vilket möjliggör dessa exkluderingar över huvud 

taget. Dessa exkluderingar kan aldrig helt rättfärdigas, detta öppnar upp lagen för möjlig 

transformation, inte enbart mot det möjliga, men också mot det omöjliga; till lagen i sig självt 

och dess oundvikliga tillbakadragande. ”The law averts its face and returns to the shadows 

the instant one looks at it; when one tries to hear its words, what one catches is a song that is 

no more than the fatal promise of a future song” (Foucault and Blanchot, 1990, s.41).  

 

Deliberative Democracy or Agonistic Pluralism 
 
I denna artikel beskriver Chantal Mouffe de två dominerande perspektiven på den 

demokratiska proceduren, i slutet av artikeln presenterar hon någonting som kallas för 

agonistic pluralism. 

Aggregative demokrati: I och med utvecklingen av massdemokrati har begreppet 

folksuveränitet i klassisk mening blivit otillräcklig.  En ny förståelse/tolkning av demokrati 

blev nödvändig, denna framhäver aggregation av preferenser vilket yttrar sig på så vis att 

folket får rösta i regelbundna intervaller. Joseph Schumpeter definierar demokrati som ett 

system i vilket folket har möjligheten att acceptera eller avfärda dess ledare, detta tack vare 

konkurrenskraften vilken genomsyrar valprocessen. Under moderna omständigheter måste 

föreställningar såsom den allmän vilja och det gemensamma bästa överges till fördel av 

pluralismen av intressen och värden, dessa måste bli erkända i samma utsträckning som 

konceptet av folket (Mouffe, 2000).  

Deliberativ demokrati: Dessa främjar en form av normative rationalitet, de vill även 

sammanlänka demokratisksuveränitet med försvarandet av liberal institutioner. Detta ämnar 

till att stärka liberal demokrati genom att återvinna dess moraliska dimension och etablera en 

länk mellan liberala värderingar och demokrati. De påstår att det är möjligt tack vare adekvata 

procedurer av Deliberativ demokrati. Inom detta demokratiska system tros auktoritet och 

legitimitet kunna grundas på en normativ rationalitet (Mouffe, 2000).  

 

Mouffes kritik: Hon menar att denna strävan bör ses för vad egentligen är, ytterligare ett 

försök att isolera politiken från effekterna av värde/värderings pluralism. I denna teori 
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försöker man en gång för alla att etablera meningen och hierarkin av de centrala liberal 

demokratiska värderingarna. Hon anser att detta är en verklighetsflykt, man bör istället 

acceptera utmaningen som pluralismen av värderingar innefattar. Den politiska naturens 

begränsningar bör istället erkännas istället för att presenteras som krav för moralitet och 

rationalitet. Genom att privilegiera rationalitet över allt annat glömmer man ett av det mest 

centrala elementen, passionen och emotioner, dessa är fundamentala när det gäller att skapa 

trohet till demokratiska värderingar. I demokratisk teori idag, ses individer som före, över 

eller innan samhället, denna har naturliga rättigheter, denne ses också som verktygs 

maximerande medel och/eller som rationella subjekt. Inom alla instanser är de abstraherade 

från sociala relationer, makt relationer, språk, kultur och alla andra aspekter vilket gör 

individualitet möjligt. Dessa teorier tar avstånd från miljön som det demokratiska subjektet 

befinner sig inom. Detta är Wittgensteins kritik emot konsensus och hur de etablerar det 

”rätta” eller ”sanning”. Vidare påstår han att om man skall uppnå enighet i form av åsikt 

måste man först nå enighet i former av liv. “So you are saying that human agreement decides 

what is true and what is false. It is what human beings say that is true and false; and they 

agree in the language they use. That is not agreement in opinions but in forms of life”. Enligt 

Wittgenstein är det inte tillräckligt att komma överens om definitionen av ett begrepp eller 

term, vi måste även komma överens om hur vi skall använda det. “If language is to be a mean 

of communication there must be agreement not only in definitions but also (queer as this may 

sound) in judgments” (Wittgenstein, 1953, s. 88). 

 

Agonistisk pluralism:   

 

Hon börjar med att förklara begreppen det politiska och det politik. Den först nämnda 

refererar till dimensionen av antagonism vilket är inneboende i mänskliga relationer, denna 

kan ta en mängd olika former, den kan uppstå i olika typer av sociala relationer. Politik 

betyder enligt hennes mening samlingen av praxis och procedur, diskurser och institutioner 

vilka söker att etablera a viss typ av ordning samt att organisera mänsklig samlevnad i 

förhållanden vilket potentiellt sätt alltid är konfliktfyllda eftersom de är påverkade av den 

politiska dimensionen. Det är endast när vi erkänner den politiska dimensionen och förstår att 

politik innefattar tämjandet av fientlighet, mer precist avtändandet av potentiell antagonism 

vilket existerar i mänskliga relationer som vi kan ställa den centrala frågan för den 

demokratiska politiken. Denna fråga är inte hur vi skall komma fram till en konsensus utan 

exkludering, eftersom detta skulle innebära utrotningen av det politiska. Politik siktar på att 

skapa en sammanhållning/solidaritet i kontexten av konflikt och mångfald, politik ämnar 

alltid till att skapa ett ”oss” genom att skilja sig med gruppen som är ”dem”. Opposition av 

dessa två parter går aldrig att överkomma, det man kan göra är att etablera dessa två på ett 

annat vis. Det är vitalt att denna relation etableras på ett sådant vis att den är kompatibel med 

en pluralistisk demokrati. Målet blir att konstruera relationen på ett sådant vis att antagonisten 

inte ses som en fiende som måste förgöras, men istället som en motståndare vars idéer vi 

strider mot men vars rätt att försvara dessa idéer inte ifrågasätts. Enligt Mouffe är detta den 

sanna meningen av liberal demokratisk tolerans, vilken inte innefattar att vi förespråkar 

idéerna som vi står i opposition emot eller att vi är likgiltiga inför dess ståndpunkter som vi 

inte håller med, det handlar istället om att behandla dem som legitima motståndare. En 

motståndare är en fiende, men en legitim sådan, en som vi står på gemensam mark med 

eftersom vi båda lyder den politiskt etiska principen av liberal demokrati vilket är frihet och 

jämlikhet. Hon framhäver att det är implementerandet och meningen av dessa principer som 

vi inte kommer överens om, denna problematik kan inte upplösas genom en rationell 

diskussion (Mouffe, 2000).  

 



 

 16 

Mouffe kategoriserar motståndaren inom facket agonism, vilket skiljer sig från antagonism på 

så sätt att det istället handlar om kamp mellan motståndare. Vidare förklarar hon att man bör 

förse kollektivet med kanaler så de kan utrycka sin passion angående den rad politiska frågor 

som råder. Detta leder till identifikation med en viss rörelse och/eller parti, samtidigt som man 

ej förvandlar motståndaren till fienden. Detta kan bara åstadkommas ifall antagonisten 

omkonstrueras till agonisten. En av de främsta uppgifterna för agonistisk pluralism är att 

mobilisera och rikta passionerna från den offentliga sfären emot demokratiska ändamål. 

Denna är ett erkännande av den värde och värderings pluralism som existerar, av den 

desillusionerade världsbilden vilket Max Weber beskrev, i denna värld är konflikt 

oundvikligt. Mouffe beskriver att utifrån detta perspektiv kan inte idealet av en pluralistisk 

demokrati vara att uppnå en rationell konsensus i den offentliga sfären, en sådan typ av 

konsensus kan inte existera. Vi måste istället acceptera att varje konsensus existerar som ett 

temporärt resultat av en provisorisk hegemoni, detta är en stabilisering av makt vilket alltid 

medför någon form av exkludering. Hon avslutar med att framhäva ytterligare en angelägen 

aspekt, att skapa utrymme för dissidents samt att främja och utveckla institutioner där detta 

kan manifestera sig (Mouffe, 2000). 

 

 

Massamhället och det offentliga samhället  
Enligt C. Wright Mills (1999) finns två typer av demokratiska samhällen, de kategoriseras 

som det offentliga samhället och massamhället. I det offentliga samhället är det praktiskt taget 

lika många individer som uttrycker åsikter som de som mottar dem. Offentlig kommunikation 

är organiserat på ett sådant vis att det är möjligt att omedelbart och på ett effektivt vis kunna 

ge svar på åsikter som är uttryckt i det offentliga. Åsikt som blir formad av en sådan typ av 

diskussion får genast ett utlopp i form av effektiv verkan, detta kan vara i direkt konflikt med 

det rådande makt systemet. Auktoritära institutioner får ej penetrera det offentliga, eftersom 

denna skall vara mer eller mindre självstyrande i sin verkan. I massamhället är det mycket 

färre individer som uttrycker åsikter än de som mottar dem, allmänheten blir i denna instans 

en abstrakt kollektion av individer vilka mottar intryck från massmedia. Kommunikationen är 

organiserad på ett sådant vis att det är svårt eller omöjligt för den enskilde individen att svara 

tillbaks omgående eller med någon effekt. Verkställandet Förverkligandet av åsikter är 

kontrollerad av auktoriteten vilka är de som organiserar och kontroller kanalerna för sådana 

typer av handlande. Massan har ingen autonomi från institutioner, tvärtemot agenter eller 

aktörer som verkar för auktoriserade institutioner penetrerar massan och reducerar dess 

autonomi i hur de formar åsikt genom diskussion (Mills, 1999).    

Elit teori 
Makteliten i moderna samhällen ser ut och fungerar på ett annat vis än i tidigare samhällen, 

denna elit befinner sig idag inom byråkratiska organisationer vilka har kontroll över en enorm 

mängd resurser. Dessa typer av organisationer vilket bland andra Max Weber har varnat om 

har kommit att dominera industriella samhällen (Coser, 1977). I och med denna centralisering 

som byråkratin har hjälp att facilitera detta maktcentrum ökat, makteliten som styr de 

byråkratiska organisationerna har smalnat av och blivit mer koncentrerad. Konsekvenserna av 

maktelitens handlingar är idag enorma enligt Mills (1999), de befinner sig inom dessa 

institutioner; De politiska, de ekonomiska och militären, dessa makt hierarkier är enligt Mills 

(1999) nyckel till att förstå det moderna industriella samhället. Eliten ockuperar således 

ledarskapspositioner inom de dominanta byråkratiskt uppbyggda organisationerna och 

institutionerna i samhället. Elitens makt är rotfäst i auktoritet, detta är en egenskap av sociala 

organisationer. Detta är inte en konspiration av ondskefulla män, utan det är den sociala 
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samhällsstrukturen vilket har utökat och centraliserat beslutprocessen, denna auktoritet har 

sedan givits till individer med liknande socialbakgrund och inställning. Huvudsaklig makt 

återfinns nu inom det ekonomiska, politiska och militära sfärerna, andra institutioner har 

minskat i storlek och influens antingen genom att de åsidosatts eller att de blivit underställd i 

förhållande till de tre stora maktcentren. Enligt Mills (1999) kommer gruppens 

sammanhållning ifrån dess liknande sociala bakgrund, han nämner att majoriteten av dessa 

figurer härstammar från den övre tredjedelen av den ekonomiska och yrkesmässiga 

pyramiden. Dessa individer cirkulerar i samma sociala kretsar; grundskolor, topp 

universiteten, exklusiva klubbar och föreningar, organisationer, samt att de är sammanlänkade 

genom äktenskap. Ytterligare någonting kännetecknande för eliten är att personalen i de tre 

maktcentren alternerar mellan varandras verksamheter då närheten mellan det politiska 

organet, näringslivet och försvaret är tydligt. Det är på detta vis som eliten kan förflytta sig 

från en hierarki till en annan utan vidare, det är ett resultat av maktcentrens växande 

strukturella integration. Mills förklarar att när ett maktcenter utökar i storlek, blir mer 

centraliserat och mer konsekvensstark i sina aktiviteter så blir den även mer tydligt integrerad 

med andra maktsfärer.  

Näringslivet, eller den privata sektorn är den mäktigaste av de tre nämnda maktkällorna, men 

det är tack vare alliansen mellan det ekonomiska, det politiska och militären som tillåter 

makteliten att dominera och kontrollera samhället. Mills definierade ytterligare två nivåer i 

maktpyramiden. Längst ned i hierarkin befinner sig den stora massan av människor, denna 

grupp är i stora drag oorganiserad, dåligt eller otillräckligt informerade, de är praktiskt taget 

maktlösa samtidigt som de är kontrollerade och manipulerade ovanifrån. Utöver detta är 

massan ekonomiskt beroende och ekonomiskt och politiskt exploaterade. Den oorganiserade 

massan är långt ifrån vad den bör vara för att samhället skall kunna klassas som en demokrati, 

i klassisk demokrati är denna grupp det offentliga samhället vilket kännetecknas av frivilliga 

organisationer, detta är det offentliga samhällets nyckel till makt. Mellan eliten och massan 

befinner sig lokala opinionsledare och särskilda intressegrupper, kongressen och 

politiskapartier, dess funktion är att debattera och besluta om mindre viktiga frågor(d.v.s. 

frågor som inte påverkar eller rubbar den rådande ordningen i sin struktur, och inte toppen av 

partierna), makteliten ser till att inget allvarligt hot till dess auktoritet och kontroll uppstår i 

den politiska arenan, detta skulle de inte tolerera. Enligt Mills (1999) mening är USA endast 

en formell demokrati, där det formella t.o.m. är väldigt svagt. Sammanfattningsvis och 

förenklat sagt är det Eliten som för det mesta fattar besluten, det är sedan dem som befinner 

sig på mellannivå inom regeringen som beslutar om hur man skall implementera dessa beslut. 

När en ny policy formas är det främst toppen som gör det, sedan är det upp till dem och 

mellannivån att sälja den till massan (Mills, 1999). 

Goffmans vinklingsteori 
Det finns en kategori av teorier vilka berör fenomenet vinkling och hur detta leder till 

inramning, detta influerar hur individer tar in och tolkar information. Ramar i denna linje av 

tanke är abstraktioner vilkas funktion är att organisera eller strukturera meddelandets mening. 

Det mest frekventa brukandet av vinkling och inramning sker inom just nyhetsmedia då denna 

metod används för att presentera informationen de samlat in. På detta vis influerar 

nyhetsmedia perceptionen av nyheterna som de presenterar för sin publik. Detta resulterar i 

agenda styrning, de talar först om vad publiken skall tänka på, de talar sedan om hur publiken 

skall tänka om saken i fråga. Inramnings analys eller vinklings analys är en teori framförd av 

Erving Goffman, ramverk i detta fall kan förstås som en konstruktion. Enligt denna teori 

tolkar individer vad som försiggår runt omkring dem utifrån dess primära ramverk, denna 

antas vara individens primära om den tas för given. Användbarheten för denna är inte 

beroende av andra ramverk. Inom detta existerar två koncept, det naturliga och det sociala 
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ramverket, dessa hjälper individen att tolka data. Detta tillåter individen att kunna förstå sina 

erfarenheter i en vidare kontext, denna definition kring distinktionerna är en funktionell 

sådan. Det naturliga ramverket identifierar händelser som fysiska förekomster vilka inte har 

någon relation till sociala krafter i kausalitetens händelseförlopp. Det sociala ramverket 

betraktar händelser som socialt drivna instanser, vilka influeras av målen och manipulationen 

av de sociala aktörerna. Det sociala ramverken är byggda på de naturliga ramverken, dessa 

och de ramverk som de i sin tur skapar i kommunikationen har ett enormt inflytande i hur data 

blir tolkat, bearbetat och sedan kommunicerat. Enligt Goffman är individer kapabla användare 

av dessa ramverk, vare sig de är medvetna om detta eller ej. I kontexten massnyhetsmedia 

refererar vinkling och inramning till hur media organiserar, presenterar olika idéer och 

händelser, samt dess roll informationens portvakt gentemot den allmänna populationen. 

Vinklingen och inramningen är vanligtvis implicit inom massmediaapparaten. De mest vanligt 

förekommande vinklingen eller inramningen är; konflikt, konsensus, reaktion/reaktionella och 

avslöjandet. Förutom dessa finns den standardiserade nyhetsstoryn vilken ställer frågorna, 

vem? Vad? Hur? Var? och när? Utifrån detta perspektiv är det viktigt att när man läser en 

nyhetsberättelse att man försöker föreställa vilka andra sätt man hade kunnat rama in nyheten 

på, och vilken konsekvens det hade fått i själva presentationen av objektet eller subjektet i 

fråga (Goffman, 1974).  

Iron law of oligarchy 
Detta är en teori skriven av Robert Michels (1966), i den förklarar han att ett elitstyre eller en 

oligarki är oundvikligt inom en demokratisk organisation, eller organisationer 

överhuvudtaget. Ledarskapsklassen består av administratörer, chefer, talesmän, politiska 

strateger, organisatörer etc. Dessa är inte enligt Michels mening "servants of the masses", då 

denna ledarskapsklass oundvikligen kommer att dominera organisationens maktstrukturer, 

istället för att dominera själva medlemskapet. De kan kontrollera organisationens 

maktstrukturer genom informationsflödet, de begränsar vem som har tillgång till den dyrbara 

informationen, på detta sätt lyckas de centralisera makten. Det kan ofta uppnås utan att stöta 

på någon högre grad av motstånd, detta på grund av apatin, likgiltigheten och det faktum att 

majoriteten av organisationens medlemmar inte är delaktiga i någon form av organisationens 

beslutsprocess. Demokratiska försök vilket ämnar till att hålla ledarna ansvariga för sina 

beslut och handlande är benägen att misslyckas. Detta eftersom individer i maktpositioner har 

möjligheten att belöna lojalitet inom dess rank, möjligheten att kontrollera information, samt 

möjligheten att kontrollera vilka procedurer och processer som organisationen följer och 

implementerar när de skall ta beslut. Dessa mekanismer kan användas för att på ett 

överväldigande vis influera resultatet av beslut tagna och gjorda på ett ”demokratiskt” sätt av 

medlemmar.         

Enligt denna järnlag är det organisationens byråkratisering och specialisering vilket för 

organisationer mot oligarki istället för demokrati. Ur dessa två processer reser sig en grupp av 

professionella administratörer i den hierarkiska organisationen, vilket leder till 

rationaliserandet och rutiniserandet av auktoritet och beslutsfattning. Då byråkratin i sin 

struktur leder till centralisering av makt av ledarna, samtidigt som ledarna kontrollerar 

belönings och sanktionssystemet inom organisationen. De har möjligheten att belöna de 

individer som delar dess synsätt samt är lojala, detta leder till en självbevarande oligarki. 

Ledarskapet spenderar även signifikanta resurser för att övertyga manskapet att dess synsätt är 

det rätta, på detta vis arbetar demokratier överhuvudtaget där folket blivit lärda att lyda och 

lita på människor i auktoritetspositioner. I och med att medlemmar och medborgare befinner 

sig i en sådan miljö visar de sällan initiativ, de väntar istället på att ledarskapet skall utöva sitt 

omdöme och verkställa de direktiv som skall följas. De individer som ligger över snittet 

gällande politiskfärdighet uppnår ledarskapspositioner, deras makt och prestige ökar sedan 



 

 19 

med åren tills de blivit väl etablerade. De oligarkiska tendenserna som organisationer med tid 

utvecklar omöjliggör teoretisk och praktisk demokrati, enligt denna teori är stora och 

komplexa organisationer inkompatibelt med konceptet demokrati.             

Problemet är att över tid blir organisationens demokratiska principer och revolutionära mål 

åsido lagda, ledarskapet har blivit uppslukad av makten och målen är nu istället 

organisationens bevarande och fortsatta tillväxt. Ideologin vilket engång var organisationens 

syfte är nu ett verktyg för att legitimera dess fortsatta existens. De interna organisatoriska 

målen har nu segrat. Målet är att skapa en massa av majoriteten medlemmar eller medborgare, 

detta eftersom massan alltid letar efter direktiv ovanifrån. När detta är uppnått blir lätt ledare 

kultfigurer för folket. Michels förklarar att den representativa demokratins mål var och är att 

eliminera elitstyre, metoden de applicerade för att uppnå detta misslyckades, och är vidare 

omöjligt. Representativ demokrati är en fasad vilken legitimerar härskandet av en viss elit, 

denna elit är oligarkin, och denna är oundviklig i detta system. Denna teori förklarar 

organisationsstrukturen hos de demokratiska och vinstdrivande organisationerna vilka 

samhället är uppbyggt av. Han förklarar hur byråkratin hämmar informationsflödet, vilket i 

sin tur begränsar kunskap om den sociala världen. Detta är direkt relaterat till problemområdet 

i denna uppsats (Michels, 1966).    

Michel Foucault 
Begreppet diskurs förklaras som en typ av system, ett arkiv som Foucault själv kallar det, i 

dessa diskurser konstrueras kunskap och sanningar. Diskursen bestämmer vad som är rätt eller 

sant och vad som är fel eller falskt inom ett visst fält. Att tala utanför ramarna av en diskurs är 

omöjligt, vidare är vi som individer konstituerade av de befintliga diskurser som cirkulerar. 

Diskurser formar således sanningar och kunskaper inom en viss maktordning (Foucault, 

2003). 

Makt är ett centralt begrepp som präglar Foucaults verk och hans metodologiska ansats. Hans 

tolkning av detta begrepp var och är revolutionerande, makt beskrivs här som en relation där 

t.ex. en individ försöker styra eller influera den andre partens handlingar, således kan makt 

sägas vara ett ting som får en fritänkande individ att begå en viss aktion eller att förhålla sig 

till någon form av konstruerad norm som denne annars ”normalt” sett inte hade gjort. Makt 

enligt Foucault är inte ett endimensionellt väsen, den verkar inte endast i formen av 

restriktioner eller genom att influera en individs vilja, den kan tillåta friheter och den kan 

beskydda. Staten är således inte allsmäktig då denna resurs är instabil och föränderlig, men 

självklart finns strukturer, mönster och relationer i samhället där dominansen yttrar sig på ett 

tydlig vis. I boken Övervakning och straff beskriver Foucault relationen mellan kunskap och 

makt, där vetenskapen producerat kunskap om människans fysiska kropp och sinne vilket 

sedan applicerats till de moderna fängelseväsenet. Normativ Kunskap likställs med sanning, 

det cirkulära förhållandet ser ut som följande; kunskap producerar makt, makt kan bekräfta 

eller avfärda sanning och/eller kunskap. Bokens huvudsubjekt är den kriminelle, han 

domineras av fängelseväsenets olika kontrollmekanismer, dessa riktas mot både kropp och 

själ. Minst två syften för detta går att utröna från boken, den första är att rehabilitera dessa 

kriminella till den grad att de är konforma nog att kunna bli en arbetskraft. De sekundära 

syftet är att extrahera kunskap från dessa subjekt för att på ett mer effektivt sätt kunna utöva 

makt (Foucault, 2003). 

Norm är direkt relaterat till den producerade kunskapen som blir allmänt accepterade av den 

rådande maktordningen, denna när den transformerats till en sanning blir således en lag, den 

fungerar då som en kontrollmekanism vilken används för att utvärdera och döma individen, 

vilket också resulterar i kontroll av individens beteende. Om en individ inte internaliserat ett 
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beteende vilket är konformt och istället trotsar normen riskerar subjektet att bli exkluderad 

från kärnsamhället (Foucault, 2003). 

Panoptikon är ett ting som möjliggör överbevakning av populationen då den implementerar 

disciplinära kontrollmekanismer. Den liberal demokratiska diskursen vilken började få 

fotfäste under upplysningstiden var inte endast konstituerad av allmänna rättigheter för 

gemeneman, vad som också konstruerades under denna tid var, som Foucault påminner oss, 

att dessa inte kom utan dess broder, disciplin och massövervakning. Om man ser historia som 

positiv moralisk evolution så synliggör Foucault en historisk paradox, frihet och rättigheter får 

en mer komplicerad och nyanserad bild i och med denna observation. Överbevakning och 

dess processer kännetecknas av observation och examination av subjektet, dess avsikt är att 

rota ur och hitta normbrytare, denne skall sedan reformeras. Den andra aspekten av denna 

process är att man vill examinera denne för att sedan kunna extrahera kunskap från subjektet. 

Foucault brukar begreppet panoptikon som en symbol för statens möjlighet att övervaka och 

disciplinera sina subjekt på ett kostnadseffektivt vis i linje med kapitalismen. Dessa typer av 

kontrollmekanismer genomsyrar samhället i stort. Utöver detta innefattar det moderna 

samhället socioekonomiska faktorer, ekonomisk utveckling, genom dessa sprids 

övervakningen, observationen, examinationen och kategoriseringen till alla former av institut 

vars intention är att forma medborgaren. I och med massövervakning och de normer som 

formas i dess skugga blir dessa normer en form av självdisciplinering (Foucault, 2003). 

Antonio Gramsci 
Kulturell hegemoni beskriver Gramsci som en kulturell mångfaldig stat, vilken domineras av 

en härskande elit. Dessa utnyttjar sin omnipotenta position till att forma kultur, lagstiftning 

och institutioner som konstituerar samhället till sin fördel. Det hegemonin ämnar att ernå är 

att konstruera en gemensam och delad världsbild vilken är sprungen ur den härskande elitens, 

denna bild blir medborgaren serverad. Detta leder till konstruerandet av en kulturellnorm 

vilket medborgarna av en stat bör förhålla sig till. Resultatet av detta är en enad världsbild 

vilken rättfärdigar de nuvarande klasstrukturerna i samhället, dessa ses i princip som 

orubbliga naturlagar vilket makten menar bidrar till samhällsmaskinen vilket i sin tur gagnar 

samhället i stort (Gramsci, 1992).  

Hyperrealitet  
Detta är en teori om hur moderna samhällen konstruerar och simulerar verkligheten. 

Hyperrealitet är en representation eller en symbol av verkligheten men den baseras utan 

referat till originalet. Baudrillard (1994) anser dock att hyperrealitet t.o.m. förvirrar eller 

blandar det verkliga med symbolen vilket den skall representera. Han menar att de skapat en 

symbol eller ett set av signifianter vilket representerar någonting som egentligen inte 

existerar. Utifrån denna tanke menar Baudrillard att den världen som vi lever i har blivit ersatt 

av en kopia, i denna söker vi simulerad stimuli, men inget mer. De koncepten som Baudrillard 

presenterar i denna teori är simulation och simulacara. Den förstnämnda representerar en sorts 

hybridverklighet där verkligheten och representationen av verkligheten har integrerats, i och 

med detta finns det ingen indikation till var den ena börjar och den andra slutar. Han förklarar 

att simulation inte är ett territorium, ingen varelse eller substans, utan det är en alstring av 

modeller, av det verkliga men utan en källa eller verklighet; en hyperrealitet. Denna 

simulering verkar inte längre i den fysiska världen, den existerar inom ett område vilket inte 

är begränsat av det fysiska, det vill säga; inom oss själva eller teknologiska simuleringar 

(Baudrillard, 1994). Simulacrum är inte en kopia av det verkliga utan det är någonting som 

kommit att bli sanning, det är hyperrealiteten. Reproduktions processens steg beskriver 

Baudrillard på detta vis; Först sker en grundläggande reflektion av verkligheten, efter detta en 

perversion av verkligheten, sedan ett anspråk på verkligheten utan att det existerar någon 
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modell. Slutligen uppstår Simulacrum vilket ej har någon relation till någon verklighet 

överhuvudtaget. Disneyland eller Disneyworld är exempel som Baudrillard brukar för att 

beskriva detta fenomen.  

Utifrån denna teori förklaras dagens värld som en simulation där socialreproduktion såsom 

informationsbearbetning, kommunikation och kunskapsindustrier ersatt produktion som 

organiseraren av samhället. Arbetet är inte längre bara arbetskraft vilket skapar en produkt, 

utan den är symbol vilket står för; ens position i det sociala livet, ens livsstil och en form av 

slaveri eller underkastelse. Lönen reflekterar inte heller på något rationellt vis ens arbete eller 

det som en individ producerar, utan den hänvisar till ens plats inom systemet. I denna värld är 

politiskekonomi inte längre grunden, den sociala bestämmandefaktorn eller ens en strukturell 

verklighet i vilken fenomen kan tolkas och förklaras. Istället lever människor i en 

hyperrealitet av simulation av varierande intryck, spektakel, och anordningen av symboler 

ersätter konceptet av produktion och klasskonflikt som nyckelingredienserna i dagens 

samhälle. Moderna samhällen enligt Baudrillard är organiserade kring produktionen och 

konsumtionen av handelsvaror, postmoderna samhällen däremot är organiserade kring 

simulation och anordningen av intryck och symboler, denna tid utmärker sig på det vis att 

koder, modeller och symboler är de organiserade formerna av en ny socialordning där 

simulation härskar. I simulationssamhället är ens identitet konstruerad av anslagen av intryck, 

koder och modeller vilka styr/kontrollerar hur individer uppfattar sig själva och hur de 

relaterar till andra. 

Simulation härskar över ekonomin, politiken, det sociala livet och kultur. Koder och modeller 

avgör hur varor konsumeras och brukas, hur politiken utspelar sig, hur kultur är producerad 

och konsumerad och slutligen hur vardagslivet skall levas. I denna postmoderna värld som 

Baudrillard beskriver har distinktioner och gränslinjer som tidigare varit viktiga i den 

moderna världen förlorat kraft, han syftar på begrepp som social klass, kön, politisksympati 

och de autonoma sfärerna; samhälle och kultur. Han menar att ett av de kännetecknande 

dragen hos moderna samhällen var differentiering, i den postmoderna världen är kollapsen av 

differentiering ett av de kännetecknande dragen som han beskriver som en implosion. 

Ekonomi, politik, kultur, sexualitet och det sociala har imploderat in i varandra. Nu är 

ekonomin fundamentalt formad av kultur, politik samt resterande sfärer, konsten däremot som 

en gång var en sfär av potentiell skillnad och motstånd gentemot aspekter av samhället är nu 

istället absorberad in i ekonomi och politik, medan sexualitet är överallt. I och med extasen av 

kommunikation hamnar subjektet i nära relation till omedelbara intryck och information, i en 

överexponerad och transparent värld. I denna situation blir subjektet en ren och skär skärm av 

ren absorption och re-absorptions yta och influensrika nätverk. Individen i  denna 

postmoderna värld förvandlas till en enhet influerad av media, teknologisk erfarenhet och 

hyperealiteten (Baudrillard, 1994).      

Varufetischism  
I denna teori presenterar Marx (1867) begreppet karaktärsmask, dennes funktion är att skapa 

en funktionell roll mellan individer i ett samhälle med socialt stratifierade klasser, och mellan 

marknadstransaktioner. Således i köpandet och säljandet av handelsvaror framstår eller 

presenteras dessa som någonting annat än vad det är, detta för att de skyms med 

karaktärsmasken, samt utav rollspelandet mellan köparen och säljaren. Marx förklarar att det 

är på detta vis eftersom den kapitalistiska ekonomin i ett klassamhälle är i sig själv ett 

inneboende motsägelsefullt system, maskering av den egentliga socioekonomiska karaktären 

av transaktionen är ett väsentligt särdrag av dess funktion och operation som marknadsutbyte. 

Denna arena kan inte fungera utan sekretess, konfidentialitet eller genom att mörka 

omständigheterna, därför är det nödvändigt att maskera det egentliga ekonomiska motivet. Ett 
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centralt exempel för Marx är det juridiska anställningsavtalet mellan arbetaren och 

kapitalisten, i detta kontrakt maskeras den exploaterande naturen av den ekonomiska 

relationen mellan dem. Arbetaren säljer inte sitt arbete, utan denne säljer individuell 

arbetskraft, den mänskliga kapaciteten att utföra arbete och tillverka handelsvaror som 

resulterar i en vinst för produceraren. Anställningsavtalet är masken som skymmer den 

ekonomiska exploateringen av skillnaden mellan den betalda lönen för arbete utfört av 

arbetaren och det nya värdet som arbetet skapat åt produceraren. I ett kapitalistiskt samhälle är 

de verkliga producerarna av handelsvaror för det mesta helt osynliga. Vi möter dess produkter 

genom relationer vilken marknadsutbytet etablerar mellan produkter. Vi får tillgång till 

produkterna som proletariatet genom pengar utbyte med de institutioner som exploaterat 

arbetet av proletariatet. Eftersom att vi endast relaterar till dessa handelsvaror genom utbytet 

av pengar glömmer vi vad som döljer sig under dessa transaktioner. Marx refererar till ordet 

fetisch i denna mening; Det är ett objekt eller ting vilka människor fixerar sig vid eller är 

fascinerad av som förhindrar dem från att se sanningen. När människor försöker förstå 

världen de lever i fixerar dem på pengar, vem som har det, hur man får det. Eller så fixerar 

dem på handelsvaror. De försöker förstå ekonomi genom att ta reda på hur mkt det kostar att 

skapa eller köpa en produkt, och vad efterfrågan är (Marx, 1867).       

Anknytning till studien 
Mills (1999) teori angående massamhället är användbar för detta arbete då den på ett 

penetrerande vis beskriver vad det offentliga samhällets funktion har reducerats till i en 

modern kapitalistisk demokrati, han kallar det för massan. Hans koncept om massan hjälper 

att förklarar läsarens funktion i relation till massmedia. Elitteorin förklarar i vilka hörn av 

samhället som makt är koncentrerat och hur de verkar inom det systemet för att producera och 

reproducera sin höga ställning och förhindra alltför demokratiska förändringar. Denna teori är 

ytterligare ett redskap vilken förklarar triaden av makt inom en modern kapitalistisk ekonomi, 

denna har en direkt influens över media då de har resurser att främja sina intressen på en rad 

olika vis (Mills, 1999). Vinklingsteorin förklarar hur en individs primära ideologi formar den 

vinkel eller ram som journalisten konstruerar, detta i sin tur influerar enormt hur nyheten 

uppfattas av läsaren. I teorin oligarkins järnlag förklarar Michels organisationsstruktur hos de 

demokratiska och vinstdrivande organisationerna vilka samhället är uppbyggt av (Michels, 

1966). Han förklarar hur byråkratin hämmar informationsflödet, vilket i sin tur begränsar 

kunskap om den sociala världen. Detta är direkt relaterat till problemområdet i denna uppsats. 

Den kulturella hegemonin som Gramsci introducerar influerar särskilt kultur och ideologi, 

vilket begränsar och styr vad man ser och hur man uppfattar någonting. Detta är av stor 

relevans (Gramsci, 1992). Marx talar om en maskering av förhållanden i teorin commodity 

fetischism, karaktärsmasken är någonting som är synonymt med propaganda och 

missrepresentation av faktiska förhållanden (Marx, 1867). Hyperrealitet är även den högst 

användbar då den förklarar hur massmedia i simpla termer avbildar en värld skild från världen 

vi lever i (Baudrillard, 1994).  
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Metod & metodologi 
Foucault metodologiska utgångspunkt är definierad som poststrukturalism, denne kan 

beskrivas som en reaktion mot själva strukturalism. Denna definition som man gett Foucault 

uppfattade han själv som felaktig. Avsikten för denna metodologiska utgångspunkt är att 

avslöja det subversiva dimensionerna som gömmer sig bakom språket. Ytterligare ämnar 

denna att dekonstruera diskursen i ett givet problemområde, det kan t.ex. röra ting som sociala 

och disciplinära normer. Diskursen granskar främst maktförhållanden, diskontinuiteter och 

binär opposition. Den kritik som denna skola främst riktar mot brodern, strukturalismen, är 

idén att strukturer i sig självt är av en självförsörjande natur, binär opposition i just detta fall 

är en utmärkt lens att bruka sig av. Diskursen är det som präglar Foucaults tillvägagångssätt, 

för att avkoda dessa diskurser är hans definition av makt, kunskap och sanning de främsta 

redskapen. Foucault penetrerar diskursen som uppstått före, kring och efter konstruerandet av 

det moderna fängelset. Fängelseväsendet behandlar han som ett objekt producerat av en viss 

diskurs där sanningen/kunskap sedan satts i bruk för att konstruera denna institution. Således 

behandlas fängelset inte som ett naturligt ting eller ens en sanning (Foucault, 2003).  

Hur upptäcks kunskap, eller i diskursanalytiska termer, hur har kunskap producerats och var 

och varför appliceras den? Diskursen förklaras inom denna disciplin som konstruerad historia, 

den rådande kulturella miljön som subjektet befinner sig inom, samt tidsperioden vilken 

influerar oss, allt detta kombinerat konstituerar ett subjekts partiska tankesätt, utövandet av 

vetenskap och kunskapsextraherande discipliner förklaras enligt denna lens. Foucault anser att 

detta är just varför studerandet av tinget i sig självt, inklusive de system av kunskap som 

bidragit till producerandet av denna kunskap är av signifikans. Applicerandet av denna metod 

på det valda problemområdet riktar ljuset mot producerandet av kunskap och information som 

nyhetsapparaten säljer till den svenskabefolkningen, denna kunskap och information om 

individens miljö likställs med sanning, inom sanning finns en objektiv kärna vilket sanningen 

vilar på. Definitioner av begrepp som nyhets- och maktmaskineriet brukar kommer granskas 

för att upptäcka diskontinuiteter och miss representationer, dessa fenomen kommer att 

benämnas propaganda vare sig syftet var att producera propaganda medvetet eller ej, 

konsekvensen är den samme. Är den diskursiva statliga ideologin internaliserad av 

nyhetsapparaten? Makt, kunskap, sanning, strukturer är filter inom diskursanalysen, 

ytterligare en som kommer brukas är den diskursiva statliga ideologin och 

världsuppfattningen. Det sistnämnda filtret är en simulation av verkligheten, likt tidigare 

ideologier såsom organiserade religioner, vilket ser världen inom en viss ram och utesluter de 

ting och fenomen som hotar eller hamnar utanför ideologin/diskursen (Foucault, 2003). 

Genealogi är ett begrepp vilket är direkt relaterar till diskurser, vad denna förklarar och 

analyserar är diskursen inom olika områden, kunskapen och sanningen den producerat för att 

sedan ta reda på varför diskursen utvecklades och förändrades på det sätt som den gjorde.Med 

detta förfarande anser Foucault att man finner diskontinuiteter i diskurser, detta belyser det 

faktum att det existerat skilda och/eller motstridiga tankesätt i olika perioder av historian, 

moderna diskurser behöver nödvändigtvis inte vara sannare än diskurser från andra 

tidsperioder. Detta för att majoriteten av vår kunskap är konstruerad och producerad av den 

rådande maktordningen (Foucault, 2003). Ytterligare redskap som kan extraheras ur Foucaults 

tillvägagång sätt är de retoriska frågor han ställer sig själv och texten för att agera som 

utgångspunkt för dissekerandet av texten. Exempel på sådana frågor är; Vad är sanning och 

kunskap enligt texten? Vad hålls isär och vad sammanvävs? Vad problematiseras och vad 

undviks att beröras? Hur konstrueras sanning och diskursen, samt hur ser gallringen ut i 

from av exkludering inom texten? Vilka intressen tjänas och mobiliseras av detta? 
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Marxism är ytterligare en framträdande metod vilken denna diskursanalys valt att använda då 

denna är ett utmärkt tankeredskap för att analysera och identifiera rådande maktförhållanden 

inom ett kapitalistiskt samhälle. De grundläggande frågor som Marx poserar är; Vem äger 

produktionsmedlen? Hur skapas ett mervärde av en handelsvara, samt till vem eller vilka går 

detta? Vilken grupp är underordnad i det asymmetriska arbetsförhållandet och således 

exploateras? Marx likt Foucault förstod att makt endast kan bekämpas ifall den synliggörs, 

detta uppnår Marx med de ovanstående frågorna och svaren han erbjuder. Proletariatet som 

Marx benämnde arbetstagarna är den exploaterade klassen i samhället, hans formulering av 

den sociala verkligheten kan hjälpa denna samhällsklass att bli medveten av sin plats i 

samhällshierarkin, endast då finns möjligheten att bryta sig fri från detta asymmetriska 

förhållande vilket präglar det kapitalistiska systemet och är en av dess grundpelare. Rent 

övergripande och kortfattat är de materiella förhållanden och den ekonomiska aktiviteten det 

som Marx brukas för att penetrera systemet och nå kunskap om dess sociala kärna (Marx, 

1867). 

Denna uppsats är av den kvalitativa formen, med detta medvetna val ämnar skribenten att 

finna essensen av vad som sägs och varför. Att kunna förklara varför verkligheten rapporteras 

på det vis den göra, istället för att konstatera genom att kvantifiera mängden av artiklar som 

berör ett sagt problem eller vilket politiskt parti som får mest positiv behandling. Tills viss del 

kommer detta att göras, men endast i syfte att få grepp på i vilken riktning som vinden blåser. 

För att denna uppsats ska kunna säga någonting relevant om problemområdet är validiteten av 

enorm vikt, att man för det första mäter det som är ämnat att mäta, för det andra att det som 

mäts har relevans för problematiken och uppsatsens syfte (Holme m.fl., 1997). Syftet med 

uppsatsen är att granska nyhetsapparaten, är den sitt påstådda ideal? Möjliggöraren av 

demokrati och utdelare av sanningsenlig information om den osedda miljön till medborgaren. 

Erbjuds perspektiv vilket ifrågasätter samhällets superstruktur och sociala struktur? För att ta 

reda på detta måste en rad artiklar läsas och analyseras inom de områden som berör 

forskningsfrågorna, genom att svara på dessa leder det arbetet mot sitt syfte. Reliabilitet är i 

detta fall hur datainsamlingen har fungerat, går uppsatsens resultat att återupprepa? Eftersom 

denna uppsats ej har genomfört observationer eller intervjuer där originellt material har 

inhämtats från den ständigt föränderliga sociala miljön, utan istället kommer från en 

institutions egna publiceringar kan denna studies resultat replikers. Detta om man utgår från 

den teoretiska och kontextuella begreppsapparat vilken presenterades i tidigare avsnitt. 

Insamlingen av empiri har gått till på detta vis; Den kommer från nyhetsapparatens 

publikationer, i tidningens pappersform och onlineversion, originella empirikällor såsom 

enkäter eller intervjuer kommer inte att genomföras då detta inte skulle tillföra någon 

ytterligare kunskap för just denna rapport. De utvalda nyhetstidningarna är de tidningar som 

står för majoriteten av svensk opinionsbildning, dessa är Aftonbladet, Expressen, Dagens 

nyheter, Sydsvenskadagbladet, Svenskadagbladet och Göteborgsposten. Anledningen till att 

jag valt att begränsa uppsatsen till dagstidningar är för att arbetets omfattning inte är 

tillräckligt stor för att täcka t.ex. television, nyhetssändningar och debattprogram eller 

livsstilstidningar vilka talar om för oss, inte bara hur vi ska leva men hur vi skall tänka och 

betrakta oss själva och andra (Ejvegård, 2009). Urvalet av diskursers i denna analys ämnar att 

spegla syftet, frågeställningen, de teoretiska ansatserna och den geneologi vilken essän utgår 

ifrån.  
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Resultat och analys 
 

Assange-fallet 
Kondomen som kan bli Assanges fall - 2010-12-21 

Sammanfattning: Delar ur våldtäktsutredningen redovisas, en av Assanges anklagare påstår 

att han tagit sönder en kondom under ett av deras samlag. Det rapporteras från 

kriminaltekniska att den slitits sönder, det är dock oklart ifall det orakats med avsikt eller inte.   

 

Analys: Vad är normen eller sanningen som artikel utgår ifrån? Den utgår ifrån att 

kondomen vid någon tidpunkt befann sig runt Assanges könsorgan, möjligheten att detta inte 

är fallet tas inte upp i artikel. Vad utesluts från diskursen angående kondomen och vad 

problematiseras inte? Det nämns inte i denna artikel att det var en avsaknad av DNA i 

kondomen, det kan alltså inte fastställas ifall kondomen är den som närvarade vid Assange 

och en av kvinnornas samlag. Det kan vara så att denna information inte var tillgänglig vid 

tidpunkten då artikel skrevs, men det har inte utfärdats en ny artikel med denna vitala 

information. I brittisk media däremot, närmare bestämt Daily mail och RT news framkommer 

denna information. Vilka intressen mobiliseras och tjänas av denna avsaknad av information? 

Det känns nästan löjligt att besvara detta men, strategin och taktiken är, ifall denna 

information ignoreras medvetet av nyhetsapparaten, att förtränga information för att kunna 

fortsätta driva fallet mot Assange. Men detta betyder i sådana fall att en konspiration mellan 

statens rättsväsende och nyhetsaparaten ägd rum, detta är extremt allvarligt, om det är på detta 

vis. En alternativ förklarning skulle kunna vara att nyhetstidningarna tagit bort dessa artiklar, 

en företeelse som sker emellan åt när man söker efter artiklar som man tidigare läst. Frågan 

blir då, varför just artiklar relaterade till bristen av DNA i kondomen? Det är tyvärr samma 

svar som innan.          

 

Reinfeldt pratade om Julian Assange - 2011-01-21 

Sammanfattning: I denna artikel besvarar Reinfeldt frågan om ett eventuellt utlämnande av 

Assange från Sverige till USA. Han påstår att detta är en strikt juridisk fråga och att 

regeringen skall låta rättsväsendet, det amerikanska och det svenska, sköta situation då detta 

inte är en politisk fråga. Assange försöker undvika att bli utlämnad från England till Sverige, 

där han är misstänkt för två fall av sexuellt ofredande och våldtäkt.  

Analys: Vad är sanningen och vem konstruerar den? Reinfeldt konstruerar sanningen med 

hjälp av juridiken, rättsväsendet är den oberoende sanningen, Reinfeldt är den legitima 

maktens symboliska huvud som refererar till sanningsskaparen i denna fråga. Svensk juridik 

och sanning sammanvävs till en och samma sak, detta skapar legitimitet (Foucault, 2003). 

Vad hålls isär? I detta fall håller Reinfeldt isär politiken och en eventuell utlämning av 

Assange till USA, han skapar en distans mellan sig själv och denna angelägna fråga 

(Foucault, 2003). Vilka intressen mobiliseras och tjänas av detta? Dörren för en möjlig 

utlämning av Assange från Sverige till USA står öppen, ifall rätten skulle nå ett beslut om att 

utlämna Assange kan man hävda att politiken inte är inblandad i saken, utan att det är ett 

juridiskt utlåtande av en oberoende institution. Relationen mellan USA och Sverige fortsätter 

ostört och man slipper en skandal i samma gener som Egyptenaffären. I detta fall begärde 

USA att Sverige skulle utlämna två asylsökande, vilka var misstänkta terrorister, till CIA för 

att sedan transporteras till Mubaraks Egyptiska regim för att förhöras, det visade sig att 

förhöret i själva verket var tortyr. Sverige gick med på denna utlämning då en påstod press 

från USA lades på Anna Lindh, Göran Persson och Thomas Bodström. Detta fall är av en mer 

angelägen art för USA, då Wikileaks och dess grundare Julian Assange är ett konstant hot 
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vilka kan synliggöra känslig information och aspekter av den dolda miljön vid olämpliga 

tidpunkter för en nationell stat. Makten i detta fall kan bruka lagen som sin rörledning för att 

eliminera denna ordningens provokatör, lagen som åsyftas är det utlämningsavtal som Sverige 

och USA slöt för första gången 1963. Detta är bl.a. vad som lämnas utanför diskursen 

(Foucault, 2003).    

 

Det texten och Reinfeldt inte problematiserar är konsekvensen av att inte politisera en 

eventuell utlämning, det är att implicit påstå att detta inte är en fråga som rör allmänheten, 

utan de är en fråga som endast rör maktordningen (Mills, 1999). Ur ett liberal demokratiskt 

perspektiv är detta en fråga som är högst intressant för medborgaren av en demokrati. Om 

denna lag förhindrar politiserandet av denna fråga, bör en allmän diskurs om sagd lag öppnas 

då denna hotar alla medborgares befintliga offentliga autonomi. Lagen är ett resultat av 

kulturell hegemoni, en maktens ordning som vägrar att offentliggöra information för att denna 

information med all säkerhet skadar dess anseende kommer att försvara denna information 

från inkräktare (Gramsci, 1992). För att kunna synliggöra den rådande maktordningens 

förfarande betyder det att man måste bryta mot lagen som är etablerad av den rådande 

makten, detta eftersom att lagen är konstruerad på så vis att den skyddar den rådande makten 

från dem som stör dem. Vad är resultatet eller konsekvensen av detta språkets spel? För att 

svara på denna retoriska fråga betyder det att enligt artikel tre i utlämningsavtalet skulle detta 

inte klassas som politiskförföljelse eller som ett politiskt drag, vilken i sin tur möjliggör att en 

legitim utlämning kan ske. Det är tydligt vad Reinfeldt implicit säger i detta uttalande. 

Nyhetsartikeln tillåter Reinfeldt att bruka media för just detta ändamål då hans kommentar 

ostört presenteras utan ifrågasättande.          

 

Alhem: Assange kan höras i England - 2011-02-08  

Sammanfattning: I artikeln beskrivs dag två i Belmarsh domstol, överåklagaren Marianne 

Nys försök att upprätta ett förhör med Assange innan han lämnade Sverige den 27 december. 

Förre chefsåklagaren Alheim kommenterar på både parternas aktioner. Han avslutar med att 

säga, Assange borde komma till Sverige ifall han vill bli kvitt misstankarna mot honom. 

Reinfeldt uttalar sig än en gång.     

Analys: Vad representeras här som sanning i denna artikel? Den kunskap och det synsätt 

som tidningsartikeln i frågan om utlämning av Assange från England till Sverige utgår från är 

av den förre chefsåklagaren Sven-Erik Alheim. Vad problematiserar Alheim i detta fall? Han 

kritiserar båda parter, Marianne Ny och förundersökningen hon drev, samt det faktum att hon 

bör ha anhållit Assange tidigare för att kunna förhöra honom. Artikeln beskriver dock inte på 

vilka grunder som Alheim kritiserar förundersökningen förutom att den misstänkte bör 

anhållits tidigare. Han anser även att ett förhör skulle vara möjligt trots att Assange befinner 

sig i England. Kritiken som Alheim riktar mot Assanges tillvägagångsätt är som följer, ”Hade 

jag varit i Assanges kläder hade jag återvänt till Sverige för att låta mig förhöras om jag var 

angelägen om att friskriva mig från skuld”. Implicit menar Alheim att detta inte är angeläget 

för Assange då hans aktioner inte speglar Alheims påstående, vilket betraktas som sanningen i 

denna diskurs. Vad undviker Alheim att problematisera i sin tolkning av Assanges handlande? 

Det är Assanges bakgrund och Sveriges bakgrund, Assange är den amerikanska statens 

fiende, Sverige är en av USA:s trogna allierade, Sverige har utlämnat individer till USA 

tidigare. Alheims påstående hade varit rimligt ifall den svenska staten lovat att ej utlämna 

Assange till USA, men enligt Alheim existerar inte denna bakgrund, och i och med det 

existerar ingen fara för Assange att återbesöka Sverige.  
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”Det är beklagligt. Vi har ett självständigt rättsväsende som i det här fallet dessutom agerat 

på svensk lagstiftning”. Statsministern i den förra artikeln hävdade att politiker inte skall 

blanda sig i denna fråga. Här uppstår en diskontinuitet när Reinfeldt väljer att försvara det 

Svenska rättssystemet emot Assanges försvarsadvokats påståenden istället för att låta rätten 

avgöra ifall så är fallet (Lawlor, 2014). Statsministerns behov att försvara det 

svenskarättsystemet är irrationellt ifall den är så pass fläckfri som han postulerar, han 

förklarar heller inte hur exemplariskt detta fall skötts, han brukar sig istället av det repetitiva 

för att återupprepa en normativ sanning i det svenska samhället (Foucault, 2003).        

Assange advokater kritiserar Reinfeldt – 2011-02-11 

Sammanfattning: Reinfeldts kommentarer kritiseras av Assanges advokater, som påstår att de 

gjort Assange till det svenska samhällets största fiende. Assange rättssäkerhet är p.g.a. detta 

kompromissad. Reinfeldt yttrar sig igen, han menar att fallet handlar om kvinnors rätt i 

samhället.  Den europeiska häktningsorderna och det faktum att svenska våldtäktsfall tenderar 

att ske bakom lykta dörrar.   

Analys: Vad är denna artikels sanning och hur är den konstruerad? Det är att Assanges 

försvarsadvokat i ett desperat försök att skydda Assange från rättvisan häver ur sig 

hyperboliska kommentar angående Reinfeldt och att Assange är Sveriges största fiende. Hans 

beskrivningar i detta avseende går till överdrift på ett nästan komiskt vis. Vad sammanvävs i 

denna artikel? Försvarsadvokatens senare argument sammanvävs med de tidiga överdrivna 

påståendena, han anklagas för att svartmåla det svenska rättsväsendet då han påstår att 

Assanges rättssäkerhet kommer att bli hotad ifall han lämnas ut till Sverige. Till denna 

anklagelse om svartmåleri hör även till hans kritiserande av att svenska våldtäktsfall sker 

bakom lykta dörrar vilket han tror kan hota integriteten av fallet då diskursen och således 

insynen begränsas, samt det faktum att nämndemän tenderar att vara politiska medlemmar av 

partier representerade av fullmäktige. Dessa kommentarer är dock legitima bekymmer som 

åklagarsidan reser, artikelns skribent bör inte kategorisera dem med försvarsadvokatens 

absurda kommentarer. Vilka intressen tjänas av detta? Detta resulterar i att läsaren troligtvis 

avfärdar allt försvarsadvokaten påstår då man presenterar innehållet på detta vis.  

Vad är sanningen om fallet, enligt Reinfeldt? Statsminister citeras,”Låt oss inte glömma bort 

vad som riskeras här. Det är ju rätten för kvinnor att få prövat huruvida det har varit ett 

övergrepp som de har varit utsatta för.” Reinfeldt använder sig här av binära oppositioner, 

när statsministern uttrycker att detta är vad fallet egentligen handlar om, kvinnlig 

jämställdhet, betyder det att dessa är i opposition till denna sak (Lawlor, 2014). Vad lämnar 

Reinfeldt utanför diskursen? Den aspekt som uteslutas är det faktum att Sverige och USA har 

ett nära samarbete och att utlämning mellan dem skett tidigare, detta oroar Assange, skyldig 

eller ej. Svenska staten/regeringen avfärdar eller vägrar att garantera Assange denna 

rättssäkerhet, d.v.s., de är inte villiga att göra detta för att lösa fallet, detta i sin tur betyder att 

kvinnors rätt att få sin sak prövad inte är lika viktig som Reinfeldt påstår. Detta är ytterligare 

en diskontinuitet som präglar denna diskurs (Lawlor, 2014). Ifall det endast är en minimal 

chans att Assange skulle utlämnas till USA, då bör det inte vara ett problem att garantera att 

detta inte kommer att ske, eftersom fallet handlar om kvinnors rätt till att få sin sak prövad 

som Reinfeldt uttryckte det.    
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Snart minns ingen vad Assange anklagas för - 2011-02-12 

Sammanfattning: Reinfeldt försvarar det svenska rättsväsendet, de har agerat enligt svenska 

lag säger han. Han påpekar att Sverige har kommit långt i jämställdhetsfrågan och att det 

Assange gör är att förminska dess rättigheter. En av Assanges advokater fortsätter på samma 

spår som tidigare, i delar av artikel förlöjligas han. Han nämner också risken att Assange kan 

utlämnas till USA ifall han kommer till Sverige. Artikelns skribent anser att Assange borde 

komma till Sverige för att undanröja misstankarna.  

Analys: Den förre statsministern dyker än en gång upp i en artikel som handlar om Julian 

Assange, Här vidareutvecklas han förra påstående, ”Men att på det här sättet försöka kringgå 

det och få det att framstå som att deras rätt är mycket litet värd, det tycker jag är beklagligt. 

Det är viktigt att vi har kommit långt i Sverige när det gäller att vara tydliga med att vi inte 

accepterar sexuella övergrepp eller våldtäkter.” Vilken sanning konstruerar Reinfeldt med 

detta påstående? I detta påstående etablerar den förre detta statsministern att Assange och 

hans advokater, vi kan kalla dem för lag Assange, är av en suspekt, om inte låg moralisk 

karaktär då de försöker kringgå lagen och undvika svensk rättvisa. I och med lag Assanges 

ovillighet att förhöras i Sverige skulle detta betyda att de anser att kvinnors rätt är mycket lite 

värd.  

Lag Sverige i denna fråga är lag Assanges moraliske motpart då Reinfeldt beskriver, ”Det är 

viktigt att vi har kommit långt i Sverige när det gäller att vara tydliga med att vi inte 

accepterar sexuella övergrepp eller våldtäkter”. Vilken bakgrund och förgrund brukar 

Reinfeldt för att tolka situationen på detta vis och vilken undviker han att nämna? Den 

bakgrund som den förre statsministerns sanningsram vilar på är som följer; Ett förhör kan och 

får endast ske i Sverige, detta kan inte ske i England. Assange och hans advokater är de enda 

ansvariga för att ett förhör inte ägt rum än trots det faktum att Assange befann sig i Sverige i 

över en månad efter att han anklagats för sexuella överträdelser. I denna bakgrund och 

kunskap som denna mentala ram vilar på existerar inte hotet om en möjlig utlämning av 

Assange från Sverige till USA. Detta trots att den brittiska tidningen The independent i 

december 2010 avslöjade att Sverige och USA talats vid och diskuterat Assanges utlämning 

till USA, detta var innan den europeiska arrest ordern blivit utfärdad. Eftersom Reinfeldt 

selektivt väljer vad som är sanning i diskursen kan han och läsarna avfärda Assanges oro 

kring ett eventuellt utlämnande. Denna mentala ram delas av artikelns författare, han höll 

dock med försvarsadvokaten i en instans, att Sverige har problem med stora fall av detta slag, 

han syftar till palmeutredningen som han anser misslyckades p.g.a. polisiär inkompetens och 

politiska klåfingrighet. Men i alla andra aspekter uttrycker han inga perspektiv vilket skiljer 

sig från Reinfeldts.     

Assange går fri från sexanklagelser mot svensk kvinna - 2015-08-12 

Sammanfattning: En av kvinnorna som skall ha utsatts för sexbrotten beskrivs vara besviken 

och lättad då utredningen inte kommit till skott. De preskriberades denna dag då fem år gått 

sedan brotten anmälts. Brotten är två fall av sexuellt ofredande, och ett fal av olaga intrång. 

Sverige försöker träffa avtal med Ecuador om rättshjälp. Överåklagaren fastställer att hennes 

inställning inte förändrats.   

Analys: Neutral artikel, dock tas en av kvinnornas perspektiv med, om hennes besvikelse över 

att målet ej blev prövat, samt hennes lättnad att det är över. Assange’s perspektiv utforskas 

inte i detta fall. 



 

 29 

Uppgifter: Alla börjar tröttna på Assange - 2015-08-17 

Sammanfattning: En rapportering på omständigheterna inne i Ecuadors ambassad i London. 

En irritation har växt inne i ambassaden då omständigheterna försvårar dess arbete. Assanges 

matvanor granskas. 

 

Analys: Denna artikel rapporterar om läget inne i den Ecuadorianska ambassaden. Vad är 

dess sanning? Personalen på ambassaden har ledsnat på Assange närvaro. Man berättar om 

banala ting som hur kräsen har är angående maten han äter, och att en diplomat med insyn har 

berättat att det är omöjligt att driva diplomati med honom där. Detta må vara sant, men det går 

inte att fastställa då skribenten använder sig av en anonym källa. Vilka intressen tjänar denna 

rapportering? Då artikeln inte ämnar att beskriva eller förklara någon ny aspekt som är av 

betydelse för fallet, och att rapporteringen fokuserar på Assange person, de negativa 

aspekterna såsom att han är kräsen och påträngande, betyder att man vill manipulera 

opinionen till att ogilla honom. 

Ecuador vill "samarbeta" om Assange - 2016-01-14 

Sammanfattning: Osäkerheten om ett Ecuadorianskt samarbete reses i denna artikel. Detta då 

Ecuadors utrikesminister anser att förhöret skall gå till enligt dess lagstiftning, vilket betyder 

att en svenska representant är närvarande nä en ecuadorian ställer överåklagarens frågor till 

Assange. Utrikesministern misstänker att fallet handlar om politisk förföljelse, detta är varför 

Ecuador gav Assange asyl, säger han.   

Analys: Vilken sanning presenteras av förhöret? Artikelns rubrik; Ecuador vill ”samarbeta” 

om Assange, detta uttrycker onekligen ett starkt tvivel gentemot det sydamerikanska landets 

samarbetsvilja. Detta uttryck dyker upp ytterligare en gång i artikelns text. Vad baseras detta 

tvivel på? Tvivlet baseras på Ecuadors utrikesminister uttalande, han påstår att förhöret skall 

gå till enligt Ecuadors lagstiftning, vilket betyder att de svenska åklagarna och utredarna 

förlorar sin totala kontroll över förhöret. De svenska åklagarnas frågor skickas in till Ecuadors 

åklagarmyndighet, en representant därifrån ställer frågorna, en svensk representant är 

närvarande under förhöret. Det är utrikesministerns krav på proceduren som skapar tvivlet 

som uttrycks i den svenska artikeln. Vad är den ecuadorianske utrikesministerns sanning i 

denna diskurs? Han är av det intrycket att fallet handlar om politisk förföljelse, han baserar 

denna sanning på att de tagit en sådan tid för åklagarna att framför en förfrågan om förhör. 

Vad utlämnas från artikels diskurs i denna fråga? En källa som inte är grundad i makteliten, 

de frågar dessa individer som har intressen investerade i frågan, vidare blir artikeln en 

transmission från makteliten till massamhället (Mills, 1999). 

Julian Assange fick rätt av FN och ansågs vara "godtyckligt frihetsberövad" – 2016-02-

07 

Sammanfattning: FN-gruppens utlåtande kritiseras, de anses inte ha någon pålitlighet då DN 

tidigare rapporterat att gruppen kommer fram till samma utlåtande i princip varje fall. Den 

ledamoten som röstade emot citeras i artikeln, han anser att Assange flyr rättvisan.  

Analys: Denna artikel återupprepar DN granskning av FN-gruppen, där det framkommer att 

detta fristående FN-organ i princip alltid kommer fram till att godtycklig frihetsberövning ägt 

rum. FN-gruppens historia och dess nuvarande ledamöter presenteras väl. Vilken sanning 

utröner artikeln från denna redovisning? Att FN-gruppens utlåtande är opålitligt och 
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irrelevant, den saknar med andra ord legitimitet även om den skulle varit juridiskt bindande. 

Vad är det man tystar ned som om de inte existerade? Det är redovisningen av fallet, från den 

stunden anmälan var gjort, hur förundersökningen hanterades, samt den bakgrund som 

föreligger både parterna. Ett citat från den ledamoten som rösta emot majoriteten i FN-

gruppen presenteras, ”Enligt DN ansåg Tochilovsky att Assange endast befinner sig på 

ambassaden för att undvika ett gripande, på samma sätt som många andra när de flyr 

rättvisan." Men sådana platser för självvald isolering kan inte betraktas som 

frihetsberövande i arbetsgruppens mening", skriver han i beslutsunderlaget. Hur har 

Tochilovsky konstruerat denna sanning? Enligt den ukrainske ledamoten är det möjligt att fly 

rättvisan även om man inte blivit åtalad för ett brott, man bör även bli utlämnad till ett land på 

ren misstanke då fysiska bevis är icke existerande. Vad problematiseras inte av Tochilovsky? 

Det faktum att Assange möjligen kan utlämnas från Sverige till USA då Sverige vägrar att 

garantera att detta inte kommer ske. Det Assange kan påstås fly ifrån är USA:s eventuella 

”rättvisa”. 

Assangeåklagare orubbad av FN-besked - 2016-02-09 

Sammanfattning: I denna beskrivs att FN-gruppens utlåtande inte förändrat åklagarsidans syn 

på fallet, de kommer fortsätta på samma vis. Löfven anser inte att FN-gruppens utlåtande om 

godtyckligt frihetsberövande skadar Sveriges anseende.  

Analys: Vad är artikelns sanning? Stasminstern Löfven och överåklagaren Nys sanning är att 

det svenska rättsväsendet är av en sådan respektabel karaktär att FN-gruppens utlåtande som 

anklagat Sverige och England för godtyckligt frihetsberövande inte påverkar Sveriges 

anseende negativt. Vilken bakgrund grundas detta påstående på? Ingen bakgrund presenteras 

här, Löfven använder sig av det repetitiva, han återupprepar Reinfeldts mening utan att 

hänvisa till aspekter av fallet i sig eller till tidigare jämförbara fall (Foucault). 

Åklagaren: Fortsätt hålla Assange häktad - 2016-04-16 

Sammanfattning: Överåklagaren fastställer än en gång dess linje i frågan, flyktfaran består 

fortfarande samt att han är misstänkt på sannolika skäl. Svenska myndigheter har i tre år 

återkommande försökt träffa ett förhör med Assange i London. FN-gruppens utlåtande 

avfärdas då de inte är juridiskt bindande.    

Analys: Marianne Ny och åklagarmyndigheten använder sig här än en gång av det repetitiva 

genom att återupprepa det hon sagt i snar sex år, ”Julian Assange är fortfarande på sannolika 

skäl misstänkt för ett allvarligt brott och flyktfaran består", står det i yttrandet.” Vad ligger 

till grund för denna sanning som Ny disseminerar? I artikeln presenteras inte något bevis för 

dessa sannolika skäl, det behövs inte då den normativa uppfattningen vid detta lag är att 

Assange är skyldig. Sedan presenteras situationen som att den svenska sidan i dramat har 

försökt driva fallet framåt, medan den Ecuadorianska sidan inklusive Assange och hans 

advokater har gjort vad de kan för att förhindra progression i fallet. Presenteras någon 

tillförlitlig bakgrund för att detta är sant? Ingenting förutom åklagarmyndigheten och 

Marianne Nys ord.  
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Assange och FN-panelen döms ut i pressen - 2016-02-06 

Sammanfattning: Den negativa kritiken i brittisk press presenteras.  

Analys: Detta är en sammanfattning av den brittiska diskursen, dock presenteras endast 

negativ kritik riktad mot Assange. Denna rapports författare kan icke fastställa om detta är 

den totala diskursen eller endast ett urval av den som presenteras, detta för att de inte redogör 

detta, samt att bristen på tid inte tillåter en att undersöka om så är fallet.  

FN-stödet ett bakslag för brottsutredarna - 2016-02-06  

Sammanfattning: Assange kräver att Sverige och England följer FN-gruppens utlåtande, 

Sverige och England avfärdar detta då dess lagstiftning inte påverkas. Ove Bring, professor i 

folkrätt anser att Assange frihetsberövat sig själv när han flyr från lagen. 

Analys: Gallring av de talande subjekten är extremt framträdande i denna artikel, detta 

betyder att en eller vissa aktörer bestämmer vad som är sant eller falsk i en given diskurs 

(Foucault, 2003). Vem är diskursens auktoritet i denna artikel? Det är Ove Bring, professor 

emeritus i folkrätt. Vad är sanningen enligt Bring och artikeln om Assange fallet? Han 

postulerar att FN-gruppens utlåtande om godtycklig frihetsberövning är någonting som 

Sverige inte behöver rätta sig efter då detta inte är ett juridiskt bindande utlåtande. Utöver 

detta menar professorn att Assange berövat sig själv friheten. Vad tystas ned/tas inte upp av 

Bring? Precis samma sak som tidigare sannings bestämmare av diskursen, man ignorerar 

Assanges bakgrund, och den svenska bakgrunden i förhållande till USA och tidigare 

utlämningar. Den svenska tolkningen av lagen och FN-gruppens tolkning skiljer sig, den 

svenska tolkningen trumfar FN:s då dess utlåtande mot Sverige och England inte är juridiskt 

bindande. Här visar hyperrealiten sitt absurda ansikte, Vilken är den sanna tolkningen av 

lagen? (Baudrillard, 1994) Denna fasansfulla fråga ges ett svar rätt ur sagoböckerna, Sveriges, 

Reinfeldt och Löfven sa det bäst, vårt rättsväsende är av hög respektabilitet. Denna fasansfulla 

fråga borde ha fått ett svar som matchar den, det är den med mest makt som bestämmer vad 

som är rätt eller fel, precis som Humptey Dumptey sa. De flesta av FN:s utlåtanden är mer 

eller mindre tandlösa.  

Det som nämns från FN-gruppens rapport är att det skett godtyckligt frihetsberövande, vad 

detta innebär är en kränkning av mänskliga rättigheter. Denna term undviks att nämnas i 

denna diskurs, det dock i denna artikel, det är dock en av Assanges advokater som talar dessa 

ord. Detta tyder på ett partiskt rapporterande inom detta fall, den misstänktes överträdelser 

spekuleras och skrivs om i en mycket mer detaljerad och precis form. Det samma kan inte 

sägas om de påstådda överträdelserna som Sverige och England utfört mot Assange som FN-

gruppen presenterat. Den svenska staten som ser sig som en humanitär stormakt skulle få en 

fläck på CV: et ifall den associerades med mänskliga rättighetskränkningar.     

Assange-röran är en djupt sorglig historia - 2016-02-08 

Sammanfattning: Denna artikel beskriver de galningar och konspirationsteoretiker som fallet 

lockat till sig, FN-gruppens utlåtande kritiseras och förlöjligas. De som är för Assanges sak 

kritiseras hårt, där ibland John Pilger. Fallet beskrivs som en cirkus, och den enklaste 

lösningen vore ifall Assange svarade på misstankarna emot honom genom att låta sig 

förhöras.  
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Analys: Hur beskrivs sanningen om situationen i denna artikel, samt hur konstrueras den av 

skribenten? Skribenten refererar till utlåtandet om godtyckligt frihetsberövande på detta vis, 

”FN-gruppens bisarra rapport”, utöver detta har fallet enligt skribenten lockat till sig ”troll” 

och ”knäppisar”, fortsättningsvis beskrivs dessa som konspirationsteoretiker. Han refererar 

till vissa påståenden som att CIA har iscensatt anklagelserna mot Assange, eller att den 

svenska lagen rörande sexuella överträdelser är skeva och till för att straffa män i allmänhet. 

Han väljer att presentera de extrema åsikterna vilka får fungera som hans opposition, men han 

undviker att ta i beaktning den legitima kritiken, denna är mycket svårare att argumentera 

mot. Ken Loach och John Pilger påstås ha ”blandat ihop saker”, den sist nämnda är en 

berömd kritisk journalist vilken i denna fråga rest angelägna frågor som ifrågasätter 

legitimiteten bakom Sverige och Englands handlande, han berättar även att Sverige och USAs 

regering samtalat om Assange utlämning, detta innan den europiska arrest ordern skickats ut. 

Edward Snowden blir likväl kritiserad när han påstår att Sverige och Englands avfärdning av 

FN-gruppens beslut kan få negativa konsekvenser för FN:s legitimitet och auktoritet. Han 

menar att diktaturer kan hänvisa till västerländska stater som inte följer FN:s utlåtanden ifall 

de själv blir anklagade att de inte följer FNs direktiv. Skribenten menar att dessa diktaturer 

redan gör som de vill, de är dock inte de enda som gör som dem vill.  

FN-gruppens rapport kallas för "det konstigaste kvasijuridiska dokument som har författats”, 

denna rapport var en juridisk analys i diskursiv form vilket ämnade att kartlägga 

händelseförloppet. ”Redan från början går det snett för den stackars majoriteten”, detta kan 

tolkas som ett aristokratiskt uttalande i Platonistisk anda, denna anda innehåller ett förakt mot 

individer som trotsat staten och som inte vet sin plats i den sociala hierarkin. Sanningen som 

författaren kallar den; ”Han (Assange) har hela tiden varit fri att stiga ut på gatan. Att han 

omedelbart skulle gripas för att ha brutit mot sitt borgensåtagande och för att sättas på ett 

plan till Stockholm är juridiskt sett en helt annan historia.” Författaren tycks inte förstått vad 

godtyckligt frihetsberövande innebär, det han beskriver i citatet är precis detta fenomen. När 

lagen och vansinnighet går hand i hand vore det vansinnigt att följa lagen, om det ens finns en 

chans att Sverige utlämnar Assange till USA, vore det inte vansinnigt att åka till Sverige för 

att bli förhörd för ett brott som han endast är misstänkt för? Om straffet som väntar honom i 

USA i bästa fall är livstid så vore det onekligen vansinnigt. Likt Franz Kafkas bok ”The 

Trial”, där protagonisten i boken är misstänkt för ett brott, han blir aldrig prövad för detta och 

han får aldrig reda på vad han har gjort, han blir ständigt bevakad och med tid blir han 

distanserad och tillslut alienerad från den sociala världen, terror av lagen som verkar i det 

mörka hänger över honom oavbrutet. Detta är kanske den renodlade versionen av den sits som 

Assange befinner sig i och den aspekt som denne arrogante skribent totalt avfärdat utan att 

backa upp det med saklighet.      

Nato och Sverige, USA och Sverige 

Lettland: Sverige bör gå med i Nato - 2016-01-10 

Sammanfattning: Gotland berättas vara en svagpunkt, om Ryssland tar denna har de full 

kontroll över Östersjön och närliggande områden. Lettland uppmanar att Sverige ansluter sig 

till Nato då de känner ryssen på ett mer personligt vis. Margot Wallström anser att den 

svenska positionen är tillräcklig.  

Analys: Det repetitiva dyker än en gång upp, denna gång återupprepas den västerländska 

sanningen av Lettlands president (Foucault, 2003). Han etablerar att han och Lettland känner 

till ryssarna bättre än de flesta européer, han beskriver sig som en Rysslands expert. 
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Sanningen som sovjetisk ockupation skänkt det lettiska folket är; ”Det är svaghet som 

provocerar rysk aggression”, detta bakas inte upp av någon vidare förklaring, detta för att 

ingen kräver en förklaring då aggressivt beteende är normen för hur ryssen beskrivs. Lettlands 

president menar att Sverige är svaga utan Nato, vår svaghet kommer provocera ryssarna som 

ur denna synvinkel beskrivs som spartanerna. Artikelns skribent utmanar inte eller ifrågasätter 

denna sanning, istället cirkuleras den utan vidare granskning. Margot Wallström påstår det 

motsatta, ”utrikespolitiken är Sveriges första försvarslinje, och att gå med i Nato inte skulle 

bidra till avspänning.” Till detta påstående ställs frågan, Vilka intressen mobiliseras och 

tjänas av detta? Sverige kan bibehålla sanningen om en alliansfrihet, de kan åtnjuta 

fördelarna av ett samarbete med Nato och USA utan att sätta sig i farozonen genom att 

antagonisera Ryssland. Denna ordens lek om alliansfrihet har kommit att bli normen, men en 

snabb titt på faktiska förhållanden är det endast en alliansfrihet på sin yta. Under andra 

världskriget var den rådande Sanningen att Sverige var neutral och alliansfri, majoriteten av 

svensk järnmalm skeppades dock till Tyskland vilket hjälpte att driva den tyska 

krigsmaskinen som hotade att assimilera världen unders dess vision. Detta är vad som lämnas 

utanför denna artikels diskurs, ett utmanande av en myt som sträcker sig bak genom Sveriges 

moderna historia (Foucault, 2003). 

Natoflyg till svenska baser vid rysk attack - 2016-02-10 

Sammanfattning: Amerikanska tankesmedjan Rand presenterar krisscenarion vid en 

ryskinvasion i Baltikum. Ryska förband skulle nå Tallinn inom 60 timmar. Sveriges 

samarbete är inräknat i Rands försvarsplan, de anser att Sverige troligtvis inte kan hålla sig 

utanför en kommande konflikt.   

Analys: Vad representeras här som sanning? Enligt den amerikanska tankesmedjan Rand kan 

Sverige inte längre hålla sig utanför en potentiell konflikt med Ryssland. Ryssland kommer nå 

Baltikum inom 60 timmar. De sammanväver Baltikums öde med Sveriges öde, Nato och 

Baltikum kan inte stå emot Ryssland utan Sverige, och Sverige kan inte försvara sig från 

ryska aggressioner utan Nato. Vad lämnas utanför denna diskurs? Tankesmedjan Rand, vem 

är de? Hur och åt vem producerar dem sanning och vad vill de? Det är en konservativ 

tankesmedja från USA, de arbetar åt det amerikanska krigsdepartementet. Vad vill det 

amerikanska krigsdepartementet? Sedan andra världskriget har de implementerat den så 

kallade containment strategin vilken ämnar att låsa och stänga in Ryssland, den rörledning de 

använder för att uppnå detta är Nato. Denna modell som Rand Corporation tagit fram kan ses 

som en Hyperrealitet, en modell av verkligen baserat på amerikansk kunskap om den ryska 

staten och dess framtida handlingar. Det som ytterligare inte problematiseras är att en sådan 

rysk aktion kanske skulle vara resultatet av en svensk anslutning till Nato, är det möjligt att 

Rands plan inte skulle förhindra denna attack, utan att den skulle facilitera den.  

Moderater vill öva USA-luftvärn i Sverige - 2016-03-10  

Sammanfattning: Hans Wallmark reser frågan om det amerikanska luftvärnssystemet patriot 

skall få förflyttas till Sverige i övnings syfte, detta för ett eventuellt krisscenario mot 

Ryssland.    

Analys: Vad är sanningen och hur är den konstruerad? Samarbete med Nato är lika med 

säkerhet, detta har etablerats i denna diskurs. Statusen som medlemsstat i EU är inte 

tillräckligt i form av samarbete för att etablerar svensk internationell säkerhet, det är bara ett 
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samarbete med Nato som skänka oss denna säkerhet, officiellt samarbete eller ej men ett 

samarbete onekligen.  

S: Regeringen enig om avtalet med Nato - 2016-03-24 

Sammanfattning: Socialdemokraterna Peter Hultqvist och Åsa Lindeström svara på 

moderaternas försvarspolitiska inställning. Moderater kritiseras för att inte ha tagit i beaktning 

Rysslands upprustning och aggressiva beteende den senaste tiden. Sveriges militära 

alliansfrihet anser de skall bevaras, därför räcker ett värdlandsavtal med Nato, istället för fullt 

medlemskap då detta skulle komma att förändra den svenska utrikespolitiken. 

Värdlandsavtalet ger Sverige kontroll då endast en svensk inbjudan tillåter Nato att verka i 

Sverige. Detta samarbete stärker Sverige i utrikespolitiken.  

Analys: Vilken sanning eller norm uttrycks i denna artikel skrivet av försvarsministern? 

”Länge förnekade man Rysslands utveckling mot ett allt mer auktoritärt samhälle med stora 

satsningar på militär rustning, en ökad övningsverksamhet och ett allt mer hotfullt beteende 

mot omvärlden.” Denna förnekelse var moderaternas misstag, inte socialdemokraternas, 

sossarna ser världen på det sätt som den egentligen är funtad och de har lyckats övertyga 

moderaterna att detta är sanningen, man stoltserar med denna vinst. ”Värdlandsavtalet bygger 

helt på frivillighetens grund. Inget genomförs på svenskt territorium med mindre än en svensk 

inbjudan”, detta klassa som det repetitiva, man återupprepar och reproduceras en konstruerad 

sanning utifrån den svenska ideologin (Foucault, 2003). Denna sanning är att Sverige är 

alliansfri, Sverige behåller sin autonomi och suveränitet då det är Sverige som bestämmer hur 

saker går till i förhållandet till värdlandsavtalet. 

Det samma sades om utlämningsavtalet som är slutet med USA, dock lämnades två 

asylsökande ut för tortyr när USA lade press på Anna Lindh, Göran Persson och Thomas 

Bodström. Detta är lämnat utanför diskursen då det skulle underminera det ny slutna avtalet. 

Vad är det patologiska? Det är det ryska internationella beteendet som beskrivs i det första 

citatet, detta beteende förklaras som oavhängig till omvärldens beteende gentemot Ryssland. 

Detta kan även förklaras utifrån Baudrillards hyperrealitet då denna tolkning av situationen 

och förhållandena endast är baserad på den västerländska tolkningen av världen och av det 

historiska Ryssland (1994). I denna tolkning är västvärlden de liberala goda och Ryssland, de 

auktoritärt onda. Denna ordens lek är präglad av binära motsatser, när Sverige benämner sig 

som den oskyldige, som endast reagerar mot Rysslands aggression. Detta resulterar i att om 

du benämner dig som god eller oskyldig, då blir motståndaren automatiskt dess motpart, den 

skyldige eller den onde, västerländsk filosofi och språk är grundade på dessa principer 

(Lawlor, 2014).   

Nato: Östersjökris berör Sverige - 2016-04-25 

Sammanfattning: Ordförande för Natos militärkommitté berättar att en kris mellan Nato och 

Ryssland även berör Sverige och Finland. Han menar vidare att Ryssland brukar militärstyrka 

får att nå sina mål. Finlands nya regering beskrivs som mer öppen till ett Natomedlemskap än 

tidigare regeringar.  

Analys: Vad är sanningen och hur konstrueras den i denna artikel? Ordförande för Natos 

militärkommitté är den som har makten att konstruera sanning i denna artikel, han har den 

bedömda expert kunskapen i frågan. Hans sanning vilken är en återupprepning av tidigare 

artiklar, är att Ryssland åter igen blivit aggressiva och precis som tidigare så måste dem 
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tämjas. Det är endast Nato som kan pacificera björnen, Nato är således frihet från ryskt 

tyranni. Vilka intressen mobiliseras och tjänas av detta? Denna lobbying för att Finland och 

Sverige officiellt sätt skall ansluta sig till Nato medför onekligen mer makt och en strategisk 

position åt USA, för att kunna kontrollera Ryssland inom internationellpolitik i framtiden. Ur 

denna tolkning ses Finland och Sverige som spelpjäser i USAs pågående schackspel mot 

Ryssland. 

Ryssland avkrävs förklaring för Lavrovs uttalande - 2016-04-29 

Sammanfattning: Rysslands utrikesminister uttalade sig om att man kommer rusta upp vid 

sina nordliga gränser ifall går med i Nato. Löfven biter ifrån och säger att Sverige bestämmer 

över sitt eget förfarande, inte Ryssland. Partiledare Lööf kräver en förklaring då hon tycker 

uttalandet är hårresande. Alliansen är för ett Natomedlemskap, medan regeringspartierna, 

vänstern och SD är emot.  

Analys: Denna nyhetsartikel kom till existens som resultat av en utrikespolitisk agitation 

mellan Sverige och Ryssland. Vad representeras här som sanning? Rysslands kommentar om 

att tillta nödvändiga militära åtgärder vid nordliga gränser ifall Sverige ansluter sig till Nato. 

Sveriges statsminister Löfven anser att detta kränker den svenska autonomin, ”Sverige fattar 

själva våra beslut om vår försvars- och säkerhetspolitik”, Löfven och den statligaregeringen 

ser detta som en överträdelse, eller ett hot mot svensk suveränitet. Statsminister går vidare och 

fastställer den historiska sanningen om svensk alliansfrihet och att detta är ett välkänt faktum. 

Vilka intressen mobiliseras och tjänas av detta? Centerpartisten Lööf tar tillfället i akt att 

sälja till tidningsläsarna behovet av att officiellt sätt ansluta sig till Nato och ”bygga säkerhet 

med andra”, denna säkerhet utesluter Ryssland. Sanningen eller normen som uttrycks här är 

att, Ryssland är en aggressiv aktör vilken hotar att sluka sina grannländer, Sverige är en 

alliansfri aktör vilken blivit kränkt av den Ryska björnens hot, detta är ett ryskt patologisk 

beteende. Men vad lämnas utanför denna diskurs I artikeln? Det faktum att sedan andra 

världskriget har Nato försökt stänga in Ryssland genom att inkluderar fler länder i Nato 

organet, på senare tid har de börjat att komma alltför nära dess gränser. Från den ryska sidan 

ses detta som aggressioner vilket hotar dess suveränitet. Detta problematiseras tyvärr inte, 

vilket leder till en ensidig förståelse av det aktuella problemet. Uttalandet från rysk sida är 

ingen nyhet, det är ett välkänt faktum att de inte vill att de nordiska länderna skall ansluta sig 

till Nato. Det som tycks störa de svenska politikerna i denna artikel är det faktum att Ryssland 

offentliggör den asymmetriska maktrelationen mellan dessa två nationer, maktordningen går 

att svälja om den maskeras eller inte offentliggörs. Alliansfriheten är ytterligare en sanning 

som återupprepas i denna artikel, Foucault kallar detta för det repetitiva. En gång i Sveriges 

historia var nationen alliansfri, idag är Sverige en medlemsstat i EU, ett nära samarbete med 

USA har blev etablerat efter Palmes död, och nu på senare tid har Sverige blivit ett värdland 

för FN. Den ryska varningen eller hotet kommer som ett resultat av dessa händelser. Vad hålls 

isär och vad sammanvävs? Partiledaren Lööf väver ihop begreppen säkerhet och samarbete, 

enligt den fusion av begrepp blir sanningen att en anslutning till Nato är det enda som skänka 

Sverige säkerhet.                              
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Arbetet som institution, demokrati och kapitalism 
Eliternas tävlan om folket - 1995-04-01 

Sammanfattning: Statsvetaren Robert Dahls teori beskrivs i denna artikel. Skribenten tar upp 

standard definitionen av vad en demokrati är, sedan presenterar han Dahls definition och den 

metod denne använder för att granska samhällen.   

Analys: Vad är den normaliserade synen på pluralistisk demokrati? Det är att demokrati 

innebär ett folkstyre där makten sitter hos folket, inte endast hos eliten. Folket väljer ledare 

som sedan representerar och försvarar dess intressen. Vad är statsvetaren Dahls sanning om 

vad en pluralistisk demokrati är? Enligt honom är det ovanstående för det mesta endast tom 

retorik, en karaktärsmask vilken ämnar att maskera egentliga maktförhållanden (Marx, 1867). 

Dahl definierar demokrati ”som en styrelse där flera eliter konkurrerar med varandra om 

folkets röster.” Demokrati är enligt honom procedur och inte ett utfall. Vilka bevis producerar 

han och brukar för att särskilja sken demokratier från sanna folkstyren? Dahls teori ämnar att 

analysera hur medborgare i ett samhälle brukar sin demokratiska rättigheter, han granskar 

samhällets elit för att fastställa huruvida detta är en homogen grupp och ifall dessa är i 

konflikt. Ytterligare ett bedömningskriterium som statsvetaren installerat i sin teoretiska 

modell är till vilken utsträckning som interndemokrati är ett fenomen i samhället. Med detta 

begrepp menar han demokrati inom privata, offentliga, politiskaorganisation m.m. Dahl 

sammanväver dessa kriterium, tillsammans bildar de en demokrati som håller under analytisk 

granskning (Foucault, 2003). 

Vilka intressen mobiliseras och tjänas av detta? I dagens värld beskriver majoriteten av 

nationella stater sig som demokratier. För att kunna skilja mellan dessa är det hög tid att 

etablera en definition, eller i alla fall ett minimi kriterium för vad en demokrati bör 

konstituera. Detta intresse tycks Dahls teori uppfylla då han inte endast godkänner en stat som 

en demokrati för att de följer en tillsynes demokratisk procedur. Om denna definition skulle 

bli allmänt accepterad skulle de tvinga stater som vill kunna kalla sig för demokratier, men 

som inte uppfyller kraven, att göra en rad förändringar. Det skulle även bryta 

karaktärsmaskens förtrollning över medborgarna, synliggöra en del av förhållandena och 

tillåta folket att kämpa emot. Motstånd till malt kan inte förverkligas till dess att makten blir 

synliggjord (Foucault, 2003). 

Det heliga arbetet stjäl vårt enda liv - 2010-08-05  

Sammanfattning: Paulsen intervjus i denna artikel, han talar om arbetslinjen igen. Arbetet 

ges en historisk beskrivning där Aristoteles, protestantismen och socialdemokraternas arbetes 

syn presenteras. Han avslutar med att säga att arbete gör oss oförmögna att kunna delta i 

demokrati, det finns ingen ork efter arbetet.  

Analys: Vad är den historiska sanningen om synen på lönearbete som presenteras i artikeln? 

I denna redovisas kort den historiska synen på arbete/lönearbete som konstituerad av 

motsättande perspektiv kring frågan. Aristoteles som i en tidigare artikel citerats, han ansåg 

att arbetet var fördummande vilket reducerade människan till någonting mindre än människa. 
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Protestantismen ansåg att arbetet var en plikt och att denna var sprungen ur guds vilja, i 

dagens Sverige har det blivit något mer perverst på ett katolskt vis, det är en plikt och en 

rättighet. Man har försökt på samma vis som Platon förena statens vilja med individens vilja. 

Och dessa i slutet är en och den samme.  Vilka intressen gynnas av en socialdemokratisk syn 

på arbetet? Förutom förening av statens och individens vilja resulterar den i som, Paulsen 

berättar, i att medborgare inte finner orken och vilja att delta i samhälleliga och politiska 

frågor. En fungerande demokrati blir högst tveksamt som resultat.  

André Gorz arbetslinjens svurna fiende - 2010-08-13 

Sammanfattning: Filosofen Gorz lönearbetskritik presenteras i denna artikel. Hans tidigare 

influenser såsom Marx och Hegel tas upp, även Marcuse då dessa influerat varandra. Hans 

arbetskritik beskrivs som att den grundas på Marx, men avviker från denna då han anser att 

befrielse inte kan ske genom arbetet, arbetet måste elimineras.  

Analys: Vad är artikelns sanning inom arbetsfrågan och hur är den konstruerad i artikeln? I 

denna artikel redovisar Paulsen den arbetskritik vilken den franske filosofen André Gorz 

framfört, en man som beskrivs i artikeln som ”vågade ifrågasätta lönearbetets helgd”. Gorz 

påstår att lönearbetet i sig är en fördummande övning som kännetecknas av konkurrens, 

lydnad och makt. Detta påstående kan spåras hela vägen tillbaks till Aristoteles, och som 

nämnts i bakgrunden finns det en lång tradition av tänkare genomtiderna som motiverat och 

uttryckt dessa tankar. Gorz arbete bör klassas som kritiskteori med tydliga influenser från 

Marx och Hegel. Han konstruerar sin syn på lönearbetet utifrån ställningstagandet att arbetet 

är en disciplineringsapparat, i denna mån är han och Foucault på samma sida, han postulerar 

även att den tär på mänskliga resurser vilket är i linje med de stora tänkarna vilka härjade 

under upplysningstiden, samt Marx (Foucault, 2003). Ytterligare en vital del av Gorz kritik är 

att arbetet ”sedan lång tid frikopplats från skapandet av välstånd och numera har sig själv 

som mål.” Hans tolkning av alienations begreppet är som följer, ”när människan inte längre 

kan begripa konsekvenserna av sina handlingar alieneras hon från sin fria vilja”. Vad ligger 

bakom denna alienering? (Foucault) Han talar här Marx språk när han nämner arbetsdelning, 

maktkoncentration samt att majoriteten av vår association med varandra sker genom 

produktion.  

Skribenten, som för övrigt är en sociolog, nämner att under 80-talet framförde Gorz det som 

kom att prägla hans lönearbetskritik, vägen till befrielse måste ske från arbetet. Befrielse från 

vad? Från kapitalismen eller från förtryckande omständigheter? En befrielse från detta leder 

till en förslavning av en annan maktordning, denna nya ordning kanske kan anamma fler 

principer vilka är förenliga med våra demokratiska ideal, men en befrielse från total makt är 

omöjlig (Foucault, 2003). I sin syn på lönearbetet delar Gorz in fenomenet i två kategorier, 

det autonoma och det heteronoma. Det autonoma är emotionell och spontan vilken existerar 

bortom rationell beräkning, det heteronoma är dess motpart, denna värld är rationaliserad, 

hierarkisk och alienerad. Det moderna samhället kännetecknas av ett ständigt växande eller 

utökning av det heteronoma, medan det autonoma tryckas undan. Vilka bevis stödjer Gorz 

perspektiv? Han beskriver att den teknologiska produktivitetshöjningen kräver att det som en 

gång skett i det privata måste nu omvandlas till lönearbete. Detta måste göras då 

sysselsättning konstant minskar i och med teknologisk utveckling. Ett slående exempel som 

Gortz presenterar är kommersialiseringen av vården, dess förflyttning från de mer autonoma 

omständigheterna till det heteronoma som idag råder. En central tanke hos denna filosof 

sammanfattas väl av skribenten, ”Så fort en aktivitet avlönas blir dess syfte, enligt Gorz, 

tvetydigt”. Strategin för att störta lönearbetets regim är att urholka arbetsmoralen, vilken kan 
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ses som en sorts ”slavmoral” för arbetstagaren då lönearbetet kännetecknas av asymmetriska 

relationer vilka är strukturellt lagstadgade. Den andra delen av strategin är att förkorta 

arbetsdagarna, i och med denna förkortning kommer de fördummande effekterna att 

förminskas, till sist kommer ingen längre acceptera dessa förhållanden. Ytterligare en effekt 

är att individer kommer att bli mer aktiva och engagerade i det samhälle de befinner sig i. 

Detta kan endast uppfyllas med automatisering.  

Enligt artikeln och skribenten, vem är auktoriteten och sanningsskaparna inom 

arbetskritiken? Självklart Gorz, då han är artikelns främsta fokus, men även Marcuse, 

Aristoteles, Kropotkin och Nietzsche etc. Dess arbetskritik är konstruerade och motiverade på 

liknande vis, de stämmer överens med skribentens egen syn på frågan. Paulsen är en sociolog 

vars arbetskritik är baserad på många av dessa historiska tänkares teorier och principer. 

Empiriskt stöd ligger till grund för detta hostilla synsätt gentemot lönearbetet, detta är ett 

synsätt vilken står i stark kontrast till normen i det svenska samhället vilken präglas av en 

arbetsideologi utan dess like. Men vilka identiteter, handlingar och utövande möjliggörs eller 

önskas av detta synsätt och realiseringen av lönearbetets eliminering? Lönearbetets 

eliminering ämnar att möjliggöra att individers ”självförverkligande” inte skall ske under 

pressade eller tvångsmässiga former som kännetecknas i dagens samhällen. Detta tros leda till 

ett större demokratiskt deltagande av medborgaren då denna blivit befriad från lönearbetets 

fördummande processer. Detta skulle medföra en vidgad autonomi inom den rådande 

ordningen. Det skulle även möjliggöra att vår identitet inte är lika starkt förknippad med 

materialistiska värderingar, då medborgares sociala kontakt inte främst skulle präglas av 

handelsmarknaden eller produktionen. Det civila eller autonoma samhällets struktur bör med 

denna eliminering rimligtvis ta en form mer lik vårt demokratiska ideal.   

Predika mot ockret - 2008-10-06 

Sammanfattning: Skribenten kritiserar kapitalismen i denna artikel, hon gör detta genom 

Martin Luthers ord från 1539 där han beskriver handels kapitalism i Wittenberg.   

Analys: Vilken normativ sanning utmanas i artikeln? Kapitalismen antas blivit tämjd till den 

svenska socialdemokratins fördel, den antas ha förblivit en ekonomisk bas som ej influerat 

ideologi, kultur och de sätt vi lever på. Artikelns författare menar att den ”globala kvartals- 

kapitalismen hotar rätten och rättfärdigheten”. Vad grundar hon denna sanning på? Martin 

Luther citeras friskt, hans analys av kapitalismen från år 1539 presenteras här. Han beskriver 

omständigheter som förfallit folket i staden Wittenberg, priset på spann höjdes någon gång 

under året, i och med detta började de giriga handlarna att lagra maten, detta för att konstruera 

en prisökning i dess varor. En genial plan vilket bringade handelskapitalister rikedomar, dess 

rikedomar kom på lönearbetarnas bekostnad som p.g.a. tvingades låna pengar för att köpa 

mat. Bankerna höjde ränta då lånen blev mer frekventa och allt detta resulterade i svält. 

Martin Luther beskriver det hela som, ”En ockrare mördar aktivt. Ty det är inte bara så att 

han låter bli att hjälpa den hungrige. Han till och med rycker brödsmulorna ur den 

svältandes mun, det bröd som Gud och fromma människor gett den hungrige till hans livs 

uppehälle. Ockraren bryr sig inte om att hela världen dör av svält bara han får sina pengar”   

Än idag är detta det normaliserade tillståndet som Martin Luther beskriver på 1500-talet, 

skillnaden är världen är globaliserad idag och att vi ofta inte ser dem som blir värst behandlad 

av vårt ekonomiska system, på så sätt skyddar karaktärsmasken oss från denna obehagliga 

verklighet som reproducerar varje dag (Marx, 1867).  
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Partierna hindrar oss från att tänka själva - 2014-10-14 

Sammanfattning: Paulsen redovisar Simone Weils essä från -43, i den framför hon hård 

kritik mot partipolitiken, hon menar att den bör förbjudas då den förhindrar demokratisering. 

Robert Michels omnämns i artikeln då han gjort liknande observationer. Hon menar att en 

högre moral inom politiken måste strävas efter, detta blir omöjligt ifall man konstant måste 

förhålla sig till partilinjen. Hon förespråkade en representativ demokrati utan partier, där 

etiketter slopas och specifika frågor attackeras.  

Analys: I denna artikel presenteras Simone Weils tankar och synsätt gentemot det rådande 

politiskasystemet. Vad är hennes sanning angående partipolitiken och hur är den 

konstruerad? Hon postulerar att partipolitiken existerar inom ett ”Permanent tillstånd av 

impotens”, hennes ställningstagande var kompromisslöst, hon krävde ett avskaffande och 

lagstadgat förbud mot partipolitik. Partipolitiken begränsar politiken och rent av fördärvar 

denne, politiken enligt Weil måste växa förbi partiets begränsande ram. Vilka bevis grundar 

Weil sin övertygelse på? ”Närhelst jag tar mig an en politisk eller social fråga lovar jag att 

helt bortse från det faktum att jag är del av en viss politisk grupp; jag kommer enbart värna 

om att urskilja det som bäst tjänar allmänintresset och rättvisan.” Detta förfarande 

omöjliggörs enligt henne den stund man ansluter sig till ett politiskt parti, ännu värre blir det 

ifall man är del av partiledningen och avviker från majoriteten, kompromisser präglar 

partipolitiken. En individ med den höga moralen som Weil förespråkar i det ovanstående 

citatet kommer utestängas från partiet den stunden då åsikter krockar och solidariteten med 

den internaliserade parti ideologin inte följs. Partiet kommer att sortera ut dem som är 

avvikare. Likt Michels observerade hon partiets begär att växa, att ackumulera makt, och detta 

spel tar aldrig slut då mer makt behövs för att försäkra att makten inte utmanas eller förloras. 

För att gagna denna makt måste propaganda tekniker appliceras, dessa tekniker handlar om att 

övertygelse och inte valmöjlighet. Likt utbildningar som utfärdas eller konstrueras av 

politiska partier handlar det inte om utbildning, det handlar om indoktrinering, och vad Weil 

kallar för ideologikontroll (Foucault, 2003). Vilka intressen mobiliseras och tjänas av detta? 

En eliminering av politiskapartier tros kunna eliminera den typen av makt som dessa partier 

representerar, en befrielse från den snäva partipolitiska ideologin skulle sedan ersättas med 

det höga idealet som Weil förespråkar då individer vilka blir invalda i den representativa 

demokratin endast representerar sig själva och talar endast om specifika frågor. Vad 

problematiserar hon inte? Vad grundas ideologi på om inte de befintliga diskurserna? 

Partipolitikens ideologi härstammar från dessa så en eliminering av partiet kommer inte att 

eliminera problemet som ideologi medför, det kan dock möjligtvis utöka ramen för vad som 

är accepterat (Foucault, 2003). Ideologin och dennes roll inom politiken kommer alltså inte att 

elimineras i samband med förbudet mot politiskapartier. Ideologi kommer inte heller enbart 

från politiken, den sprids ständigt via media apparaten, arbetsinstitutionen, skolan systemet, 

din sociala tillhörighet etc. Sanningar produceras inom vetenskapen vilka sedan normaliseras 

och brukas som maktmedel i både befriande och fängslade syften, det är inte heller säkert att 

avskaffandet av partier skulle leda till en annorlunda politisk-ideologi då det inte är säkert att 

de avvikande skulle få tillräckligt med röster (Foucault, 2003). Weils kritik är dock slående, 

den tycks träffa en svag punkt i det demokratiska systemet och den process vilken den vilar 

på. Denna sortens kritik av den rådande demokratin bör uppmärksammas mer och diskuteras i 

media såväl som politiska forum. 

 



 

 40 

Roland Paulsen: Jag ville bryta formen - 2015-06-03 

Sammanfattning: Denna artikel intervjuar sociologen Roland Paulsen, hans bok vilken 

granskar arbetsförmedlingen är huvudsubjektet. Han kritiserar arbetet som blivit den 

övergripande ideologin, så stark att en sex timmars arbetsdag anses vara en utopisk dröm.   

Analys: Vad ligger till grunden för bristen av lönearbetskritik och hur konstrueras 

rättfärdigandet av lönearbetet? Paulsen förklarar att arbetstagare idag, till och med dem som 

sysslar med administrativt arbete lider av en sort cynism, ”Jag förstår att det är fel, jag har sett 

igenom systemet och därför är jag inte en del av systemet.” På så vis distanserar sig 

arbetstagaren från sin odrägliga situation, alienation hade nog Marx kallat det. Problemet är 

att lönearbetaren känner sig oförmögen att kunna skapa en förändring och problematiken 

kvarstår. Varför anser Paulsen att denna diskurs nästan totalt uteslutas från politiken? Han 

talar om förkortning av arbetstiden, ”Men vi har kunnat göra det flera gånger tidigare och då 

måste vi fråga oss varför det framstår som utopiskt i dag?” Han beskriver senare i artikeln att 

svenskens människovärde är sammanlänkat med arbetet, på så vis har vi blivit indoktrinerade 

i den svenskaideologin som starkt präglas av en romantisksyn på arbetet (Foucault, 2003). 

När byråkratin hindrar utopin - 2015-06-11  

Sammanfattning: Paulsen presenterar Graebers bok, reglernas utopi (2015),  där han 

kritiserar byråkratin. Han menar att vänsterkritik av denna i princip försvunnit och att högern 

endast förstår byråkrati som staten. Frihandel förknippas inte med byråkrati, han beskriver 

sedan mot slutet byråkrati som krass maktstrukturer.  

Analys: Vad är sanningen enligt Graeber gällande byråkratin? Enligt artikelns huvudsubjekt 

är denna varken en diskurs eller ideologi, den är som han uttrycker det en krass maktstruktur, 

en form av strukturellt våld. Han beskriver byråkratin som administrativt arbete, alltså de som 

inte sysslar med kärnan av ett företags verksamhet. Vad är dagens diskursiva problematik 

gällande byråkrati enligt Graeber? Det är att vänsterpolitiken i princip övergett sin kritik av 

denna och att högerpolitiken endast identifierar byråkrati med staten, de utesluter att alla 

organisationer i stort sett präglas av denna. Uppfattningen av dessa menar Graeber är att 

frihandel är fri från byråkrati. Oligarkins järnlag beskriver att organisationer vars storlek är 

omfattande inte kan funktionera effektivt utan byråkrati och arbetsindelning, dessa etablerar 

sedan en strikt hierarki oförenlig med demokratiska principer. Organisationens ändamål blir 

till sist makt och utökning av organisationen istället för dess originella mål/vision (Michels, 

1966).        

Romantisera inte arbetet! - 2015-07-29  

Sammanfattning: Paulsen beskriver att arbetskritiken är frånvarande från de fackliga 

representanterna. Han menar att detta är p.g.a. att detta skulle utmana den kapitalistiska 

strukturen. Vidare menar han att de bör strider för en förkortning av arbetstiden.  

Analys: Vad är problematiken enligt Paulsen angående bristen av arbetskritik inom 

arbetarrörelsen? Arbetarrörelsen vill inte driva en förkortning av arbetstiden då detta skulle 

resultera i ett utmanade av kapitalismen i sin nuvarande struktur. Vilka bevis ligger till grund 

för detta anklagande? För att en förkortning av arbetstiden skall bli en verklighet måste en 

resursfördelning ske vilket kommer betyda, till viss del, en kapital förlust för organisationer. 

Vilka är de patologiska i denna fråga, d.v.s., de som förhindrar förändring? Paulsen berättar 
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att det är själva arbetarrörelsens representanter och de ledande fackpamparna som står för en 

del av skulden, de driver inte denna fråga och de tar inte heller till med nödvändiga 

stridsåtgärder för att höja lönen för de mest utsatt inom arbetsmarknaden.  

Socialdemokraternas förlorade vrede - 24 feb, 2016 

Sammanfattning: I denna artikel skildras den socialdemokratiska rörelsen från slutet av 

1800-talet, denna konstituerades av arbetarrörelsen, dessa beskrivs som revolutionära. Denna 

ställs mot dagens socialdemokrati, som beskrivs som en gråskala där de reformistiska inslagen 

istället ämnat att undanröja otrygghet istället för att sträva för strukturell förändring. 

Analys: Vad är den historiska sanningen om den svenska socialdemokratiska rörelsen enligt 

artikeln? Socialdemokratin mot slutet av 1800-talet beskrivs som att den kanaliserade vrede 

och moralisk indignation för att skapa sociala förändring i ett hemskt asymmetriskt socialt 

samhälle. Det revolterade mot det klassamhälle de levde i och krävde radikala förändringar. 

Retoriken under denna tid brukade sig av ord såsom ”utplundring”, ”våld”, ”utsugare”, 

”bitterhet”, ”slafveri”. I jämförandet av diskursen från denna tidigare version av 

socialdemokratin med dagens version ser man hur drastiskt innehållet och betydelsen 

förändrat ideologin, den må heta samma sak, men de är två vitt skilda ting. Vilka intressen 

ville 1800-talets socialdemokrati mobilisera, och hur ser saken ut idag? En utopisk dröm var 

fortfarande värd att sträva mot vid denna tidpunkt, slaveriet ville de eliminera, underkastelsen 

till eliten ville de utmana, som författarens skribent beskriver så var dem revolutionärer i 

förhållande till dagens socialdemokratiska reformister. Dagens socialdemokrater maskerar 

förhållanden som dess föregångare en gång i tiden vill slita ut i ljuset för alla att se. Om man 

accepterar att detta samhälle styrs som tidigare samhällen av en elit vilka exploaterar dem 

som befinner sig under dem i den sociala hierarkin och inrättar en kulturell hegemoni ämnad 

att maskera förhållanden om den ”sanna” miljön då lever vi i en hyperrealitet precis som 

Baudrillard beskriver (1994). Dagens politiskapartier som Lewin beskriver vänder varje gång 

som vinden blåser, special intressen tycks styra dess politik, på så sätt är dessa politiker 

svindlare sett ur ett liberal demokratiskt perspektiv. Vilka identiteter, handlingar, utövande 

möjliggörs med inställningen som 1800-talets socialdemokrater förespråkade? Det var inte 

endast emotionerna som skilde dessa från dagens ”sossar”, kontentan var av ett annat slag, 

dess miljö var dessutom mer brutal. Dagens socialdemokrater har pacificerats, dels av det 

moderna samhället och allt det innefattar. Eliten som styr partierna tillhör inte denna 

autentiska arbetarrörelse, de tycks inte brinna för dessa klassiska socialistiska frågor som dess 

föregångare än gång gjorde. För att svara på frågan ovanför, ”Känslorna är omslagspapperet, 

idéerna är innehållet. Myterna, symbolerna, kulturen var ett sätt att vinna stöd för den politik 

som skulle genomföras.” Denna kombination fick det som verkade omöjligt idag att verka 

möjligt imorgon, detta tycks vara den essentiella skillnaden. Denna magi saknas i dagen 

postpolitiska politik. 
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Diskussion 
Denna diskursanalys har ämnat att besvarar syftet;  

Vad är massnyhetsmedias funktion i den svenska demokratiska staten? Vad är läsarens 

funktion och relation till denne samt till den svenska demokratiska staten? För att lyckas med 

detta konstruerades dessa frågeställningar: 

Är nyhetsapparaten kritisk till superstrukturen? Om denna institution är det, i vilka områden 

riktar de kritik, och varför?  

Hur ser diskursen ut angående de individuella friheterna och rättigheterna som den klassiska 

liberalismen etablerat vilket vår demokrati är grundad på? Har nyhetsapparaten varit trogen 

till principerna vilket den klassiskt liberala demokratiska diskurs är baserad på?  

 Kritiseras eller granskas de svenskasamhällets maktstrukturer, både basen och 

superstrukturen?  

Utifrån denna essäs avgränsning, vilket är, fem dominanta nyhetstidningar och tre diskurser 

vilka representerar frågeställningarna kan syftet besvaras. Det blir inte hela 

nyhetstidningsapparaten som analyseras, utan endast fem av de dominerande tidningarna vilka 

står för svensk opinionsbildning. Jag anser att en rimlig slutsats kan motiveras. 

Det urval av de befintliga artiklar som presenteras i denna undersökning konstituerar 

diskursens norm i de dominanta svenska nyhetstidningarna. Analysen av den normativa 

diskursen pekar på att en rad av social fakta antingen ignoreras eller avfärdas rätt av utan att 

granskas i någon vidare utsträckning (Foucault, 2003). Den sista diskursen är undantaget. 

Assange fallet anknyter till frågeställning angående individuella friheter och rättigheter, samt 

till frågan om nyhetsmedia kritiserar eller synliggör maktstruktur. Nato diskursen svarar på 

frågeställningen om nyhetsmedia är kritisk mot den ekonomiska strukturen och den sociala 

strukturen/ideologin. Alliansfriheten är en viktig pusselbit i svensk politik och ideologi. Den 

sista diskursen angående strukturell samhällskritik anknyter till samtliga forskningsfrågor då 

detta är den formen av kritik vilken nyhetsmedia ständigt måste leverera för att uppfylla sin 

ideella funktion (Foucault, 2003).   

Assange fallet 

Det första sociala fakta som avfärdas eller ignoreras i denna diskurs är Sveriges historiska 

samarbete med stormakter, främst USA sedan efterkrigstiden. Värdlandsavtalet som Sverige 

tecknat, samt de samarbete man haft sedan länge med USA och Nato är inte presenterat som 

en intressekonflikt (Foucault, 2003). Utöver detta har Sverige ett utlämningsavtal med USA, 

vilken har brukats i det förflutna, den gången kringgicks juridiken då Sverige avsiktligen bröt 

mot mänskliga rättigheter utan att behöva lida något straff för sitt brott. ”Egyptenaffären” 

kom denna händelse att döpas, i detta fall agerade Sverige som en stormaktens lakej, en 

ryggradslös sådan. I den brittiska nyhetstidningen the Independent presenteras det att Sverige 

och USA kommunicerad med varandra om ett eventuellt utlämnande av Assange, detta 

skedde innan man utfärdat den europeiska arrestordern. För två år sedan avslöjades även att 

USA samlat information och data i syfte att åtala Assange. Trots detta har myten om svensk 

alliansfrihet inte utmanats eller ifrågasatts i denna diskurs, om nyhetstidningar ämnar att vara 

av den kritiska sorten har de onekligen misslyckats när de inte problematiserat detta i 

förhållande till detta fall, antingen är det talan om inkompetens, eller propaganda.  
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En kritisk granskning av Överåklagaren Marianne Nys och åklagarmyndighetens 

förundersökning presenteras inte. Den första signifikanta händelsen är att ett förhör inte 

genomfördes av Marianne Ny trots att Assange befann sig i Sverige i över drygt en månad 

efter det att anmälan mot honom inlämnats. Hennes svar är att hon försökt stämma av en träff 

med Assanges advokat om ett förhör med den misstänkte, hur kan ett sådant svar accepteras 

utan skarp kritik och ifrågasättande av en kritisk nyhetsmediaapparat som nyhetstidningarna 

påstår sig vara en del av? Det extremt bristfälliga bevis som framförts har inte heller 

kritiserats i någon vidare utsträckning, det enda fysiska bevis var den trasiga kondomen. En 

artikel presenterades där man talar om hur skadan på kondom tycks ha orsakats av att någon 

slitit sönder den, det skrivs dock inte i svensk massmedia om att det inte existerar någon DNA 

i sagd kondom. Om det funnits artiklar i svenskmedia som redovisar detta har de blivit 

borttagna från nätet. Jag fann denna information i den brittiska tidningen Daily mail och RT-

news. I och med detta existerar alltså inget fysiskt bevis mot Assange, fallet reducerads då till 

ett ord mot ord strid där endast brister i kontinuiteten och logiken i återberättandet av 

händelseförloppet kan ge någon indikation på vad som hänt. Ytterligare en detalj som tycks 

undgått mass-rapportering är att polismannen som tog emot anmälan och intervjuade 

kvinnorna var bekant med en av dem, han var alltså jävig och denna anmälan bör ha varit 

ogiltig rent juridisk. Dock betyder det inte att anmälan i sig skulle varit präglad av någon 

falskhet som resultat av detta. Att Ny inte lyckats träffa ett förhör med Assange i England, 

samt att hon väntat ett bra tag innan hon ens framfört en sådan förfrågan är märkligt. Hennes 

ovilja att genomföra ett förhör någon annanstans än i just Sverige har varit extremt tydligt, på 

vilket vis skulle svenska lokaler förändra Assanges svar under ett förhör? Sedan att den 

europeiska arrestordern skall appliceras i ett fall där personen i fråga som skall utlämnas 

endast är misstänkt och inte anklagad för brott där fysiska bevis är frånvarande, är ett 

oproportionerligt bruk av sagd lag. Brotten som Assange blivit anklagad för skall jag inte 

kommentera på då detta troligtvis endast skulle leda till en totalitär politiskt korrekt attack 

mot min person.   

Den före detta stadsministern Fredrik Reinfeldt framförde kommentarer i massmedia 

angående Assange fallet. Han ämnade att inte bara att distansera politiken från ett eventuellt 

utlämnande av Assange till USA, han anklagade den misstänkte och hans försvar för att 

kringgå lagstiftningen rörande våldtäkt och sexuella överträdelser i syfte att eller som resultat 

av Assanges moraliska dekadens och förakt mot kvinnliga rättigheter (Foucault, 2003). Han 

stoltserade sedan med att Sverige är ett land som är moraliskt överlägsna i jämställdhetsfrågan 

i förhållande till omvärlden. Han förvandlade här med hjälp av binär opposition sig själv och 

Sverige till hjältar av den feministiska rörelsen och Assange och hans försvar till den 

patriarkala förtryckaren av kvinnor (Lawlor, 2014). Detta är myten som Reinfeldts sanning 

uttrycker, en utsökt hyperrealitet vilken ämnar att förvandla narrativet utan att referera till 

bakgrunden eller händelser som detta fall är grundat i. Detta är propaganda i destillerad form 

(Baudrillard, 1994). 

“The meaning and expression of speech thus depends on an annihilation of living things. 

Only then, by creating them from out of the death into which they had appeared, can they take 

on meaning. Man is in this way is condemned to not be able to approach or experience 

anything but through the creation of meaning, that is, being”. (Blanchot 1999, pp. 379–380) 

Detta är vad Reinfeldt försökt åstadkomma, precis som västvärlden gjort med muslimen. De 

utplånade muslimen för att kunna skapa terroristen, nu är de sammanvävda, en och den 

samme. 

FN-gruppens utlåtande om godtyckligt frihetsberövande hånades och avfärdades relativt 

snabbt, kanske med all rätt, för mig är det oklart då jag inte läst denna rapport. Argumenten 
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till varför denna rapport avfärdades kan jag dock säga en del om. Det första argumentet är ett 

rimligt sådant, dess statistik visar att de i princip alltid kommer fram till samma typ av beslut, 

ett utlåtande att godtyckligt frihetsberövande ägt rum. Dock för att vara säker bör man 

undersöka vilka typer av fall som normalt sett når dem. Det andra argumentet är att eftersom 

det inte är ett juridiskt bindande dokument saknar den relevans i det aktuella fallet. Det tredje 

argumentet upprepas i varje artikel som behandlar FN-gruppens utlåtande, Assange har flytt 

rättvisan eller lagen, i och med detta har han frihetsberövat sig själv. På detta vis menas 

Sverige och England vara oskyldig denna anklagelse. Det första argumentet reflekterar i alla 

fall en partiell sanning, som kan vara helt rätt, men de presenterar inte en fullständig 

redovisning eller granskning, vilket leder till att detta är omöjligt att fastställa med säkerhet. 

Det andra argumentet reflekterar en juridisk sanning, vilket är en maktens sanning i detta fall, 

utlåtandet är inte juridiskt bindande vilket tillåter dem att ignorera det (Foucault, 2003). Det 

betyder dock inte att dess argument kan avfärda huruvida dess utlåtande är en moralisk 

”sanning”. Det tredje argumentet syftar till att simplifiera frågan utan hänsyn till de totala 

faktorer vilka konstituerar omständigheterna, den misstänkte är inte den samme som den 

åtalade. Kan man verkligen fly lagen rent logiskt sett med tanke på allt som hänt då man 

endast är misstänkt? Tydligen enligt alla svenska aktörer inblandade.  

Jag fann ett intressant stycke i den vetenskapliga artikeln Madness and the law (de Ville, 

2010). I denna skriver han att en överträdelse är vansinnigt nog helt enkelt ett försök att vörda 

lagen; att förstärka lagen i sin flathet, ”the lightness of the night which is law’s ‘invincible, 

impalpable substance”. (Foucault and Blanchot, 1990) Kanske har de juridiskt rätt, kritikerna 

som hävdar att Assange flyr från lagen. Men han kan ha avslöjat att denna lag endast brukas 

som en rörledning av lagen.  

Nato och Sverige, USA och Sverige 

Denna fråga är högst intressant då det rör en viktig aspekt av svensk ideologi. Alliansfriheten 

till en början kanske endast syftade till vår externa säkerhet, men med tidens gång har den 

kommit att bli en moralisk del av vår ideologi. Detta symboliserar att vi är ett civiliserat land 

vilket inte sysslar med krigsföring som bidrar till misär runt om i världen. Detta är vad 

alliansfrihet betyder för Sverige (Baudrillard, 1994). Vissa svenska politiker är för ett 

Natomedlemskap, men majoriteten anser att hålla sig officiellt sett alliansfri är det som 

gynnar Sverige bäst. Men extern press har nu satts på Sverige från Nato, USA och länder i 

Baltikum, dock bör detta inte ha en absolut avgörande betydelse för Sveriges framtida val om 

inte situationen förvärras.  

Rapportering i denna diskurs kan symboliseras med en krossad spegel där väsentliga delar 

gått förlorad, nu kan bara en del av den fullständiga bilden reflekteras. Med detta menar jag 

att Natos närgångenhet i relation till ryska gränser, strategin som USA satt i spel mot ryssarna 

efter andra världskriget och att ett svenskt medlemskap främst gynnar USA är de bitar av 

spegeln som gått förlorad. För att förstå denna fråga på ett mer fullständigt vis än vad som 

presenteras i nyhetstidningarnas diskurs bör dessa aspekter tas i beaktning, eller i alla fall 

diskuteras offentligt. Nyhetstidningarna utmanar/ifrågasätter inte mytologierna i denna 

diskurs heller, dessa är alliansfriheten i praktiken, samt det faktum att Rysslands aggressiva 

beteende betraktas som patologiskt och oavhängigt Sveriges och västvärldens handlingar. När 

vi konstruerar vår uppfattning av världen utan att ta hänsyn till dessa sociala fakta riskerar vi 

att sjunka djupare ned i hyperrealiteten tills vi möter Alice (Baudrillard, 1994). 

Socialdemokraterna och majoriteten av regeringen sammanväver svensk utrikespolitisk 

säkerhet med ett samarbete med Nato. Det uttrycks i detta citat; ” Sverige sedan 2002 beskrivs 
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som militärt alliansfritt. Från denna position samarbetar vårt land med andra och då närmast 

med det militärt alliansfria Finland.”  De glömmer att nämna solidariteten med EU i detta 

citat. Poängen är att på så vis som med den katolska absurditeten om frikännande från synd i 

bikten lyckas vi också äta kakan. Katoliker som syndar kan frikännas från synden så länge 

man ber om förlåtelse, man behöver aldrig rätta sitt beteende och på så vis kan man vara fri i 

ryggen trots ett motstridigt beteende. Vår utrikes politik tycks vara konstruerad på just denna 

princip (Foucault, 2003). 

Arbetet som institution, demokrati och kapitalism  

Denna diskurs urval gjordes på ett annat vis än de tidigare, utgångspunkten var att här söka 

artiklar som kritiserat arbetsstrukturen, den politiska/demokratiska och den ekonomiska. Den 

normativa kritiken i dessa frågor är av det kosmetiska slaget, kritik som inte penetrerar 

problemet i sin essens. Inom politiken riktas kritiken mot exempelvis korruption, policy 

förslag, uttalanden från partier och de frågor som är heta för stunden (Foucault, 2003). 

Partiernas organisationsstrukturer kritiseras inte d.v.s. intern demokrati tenderar inte att 

diskuteras inom nyhetsmedia. De ställer inte den fundamentala frågan, kan en demokrati i 

praktiken existera bortom val proceduren ifall de institutioner och organisationer som är 

strukturen av ett samhälle inte är demokratiska. Robert Michels hade troligtvis sagt nej, 

Robert Dahl som nämns i en av nyhetsartiklarna hade troligen också svarat på samma vis. 

Mills elit teori beskriver hur en modern demokrati verkar, den militära makt som är ett enormt 

maktcenter i USA skulle i vårt samhälle bytas ut mot de stora fackliga aktörerna (Mills, 

1999). Det tycks vara det politiska, det ekonomisk och de dominanta fackliga aktörerna som 

utgör hegemonin i det svenska samhället. Frågor som skulle hota att rubba dessa strukturer 

tycks märkligt nog vara nästa helt frånvarande från nyhetsmedia, detta är också i linje med 

Mills teori (Gramsci, 1992). Dahls beskrivning i en av artiklarna nämner att demokrati är ett 

styre där flera eliter konkurrera med varandra om folkets röster. Är inte denna beskrivning 

obehagligt likt Platons aristokratiska styre? Dagens demokratiska styre är mindre auktoritärt, 

strikt kontroll av våra kroppar sker inte på det fysiska viset i samman utsträckning. Makt idag 

brukas främst genom övervakning, byråkrati och opinionsbildning i form av propaganda. Det 

auktoritära tillvägagångssättet har övergetts, den makt som ersatt den är istället uppmanandet 

till ett visst beteende. Denna form av uppmanande som vi upplever idag har oftast en starkt 

implicit order, detta är en typ av karaktärsmask för att tala Marx språk (1867). Denna 

maskering skyddar, eller hindrar oss från en direkt konfrontation med maktens ansikte, precis 

som Foucault menar kan inte motstånd ske förrän makt först är identifierat. Detta fenomen 

kan mycket väl vara sprunget ur bl.a. reform politiken, den tycks för stunden ha släckt törsten 

för ytterligare radikal demokratisering. Här kommer nyhetsmedia in, dennes funktion idag bör 

inte längre vara att söka ”sanningen”, den bör istället vara att arbeta sig igenom fiktionen, 

negation bör vara dess metod. På detta vis fungerar diskursanalysen. När nyhetsmedia 

presenterar ett fenomen på ett vis som maskerar, eller inte fullt synliggör problematiken bidrar 

de endast till fiktionen, till det hyperreella (Baudrillard, 1994). 

Den svenska partipolitiken påstås representera politiskpluralism, jag skulle hävda att det är 

pluralism inom samma spektrum av politik. Alla är reformister i någon mening, dess politik 

kännetecknas av kompromisser. De klamrar sig fast vid gamla mytologier som de inte längre 

representerar. Det vi har liknar centerpilitik, ett steg höger, ett steg vänster politik, de 

argumenterar om kosmetiska förändringar istället för att berör upphovet till problemen. Detta 

har alltid varit den främsta kritiken mot socialismen, som denna socialdemokrati är sprungen 

ur. Istället för att omstrukturera samhället på ett sådant vis att dessa problem inte kan uppstå 

så införlivar reformpolitiken problematiken då dess små insatser förlänger de olika 
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problemområdens liv. De största hindren som står i vår väg för en mer sanningsenlig 

demokrati inom arbetsinstitutionen som bör diskuteras är; de asymmetriska förhållanden, 

interndemokrati, byråkrati, arbetsdelning. Arbetet är kanske den starkaste 

kontrollmekanismen i det svenska samhället, denna kräver individens underkastelse, denna 

underkastelse precis som inom religion har på ett perverst sätt kommit att bli en dygd. Denna 

diskurs som jag presenterar är kritisk mot arbetet, den är dock inte en framträdande diskurs, 

rent ut sagt nästan obefintlig. Det samma kan sägas om de övriga frågor inom denna diskurs 

om strukturell kritik (Foucault, 2003). 

Slutord 

Nyhetsapparaten vilken i denna rapport avgränsas till de dominerande nyhetstidningarna är 

inte kritisk till den nuvarande samhällsformen. Normativt sett utmanas eller ifrågasätts inte 

den svenska ideologin, kapitalismen, och reformpolitiken står även de oberörda i frågan om 

strukturell kritik. Små justeringar uttryckas i tidningar som kritik, men de avstår helt från att 

störa det tre stora svenska maktcentren (Mills, 1999). De individuella friheterna och 

rättigheterna som denna liberala demokrati är grundad på tycks inte försvaras fullt ut. Julian 

Assange och det sätt han blivit behandlad och skriven om i svenskmedia är ett enormt svek av 

dessa principer. Att nyhetstidningarna inte kritiskt granskat omständigheterna för att kunna 

undanröja fiktionen är antingen ett resultat av korruption, eller total inkompetens. 

Maktstrukturerna som nämnts tidigare står fri från kritik i den normativa diskursen som förs i 

nyhetsmedia, de identifieras inte ens (Foucault, 2003). De liberala principerna som de ämnar 

att försvara, illegitima maktstrukturer och utövande är även de inte ens identifierade, i och 

med detta kan de inte bekämpas och förändring blir en omöjlighet. Nyhetsapparatens ideal är 

att möjliggöra demokrati genom att rapportera på den osedda miljön och presentera och 

informera medborgaren om den sociala verkligheten så att denne kan delta i en demokrati, i 

dessa diskurser som jag analyserat har de endast presenterat maktens sanning. Dock i den sista 

nämnda diskursen identifierade jag kritiska artiklar, dessa är tyvärr sällsynta och begravs 

under allt brus.  

Det är hög tid för ett upprättande av en propaganda analys institut, denna skulle bidra med 

kunskap genom att rota igenom fiktionen, detta är någonting som medborgaren är i stort 

behov av då vi lever i ett informationssamhälle. Annars riskerar vi att aldrig förstå det 

samhälle vi lever i. Propaganda analys bör vidare vara någonting som lärs ut till 

skolungdomar, anledningen till varför detta inte existerar idag är för att konsumtionen troligen 

skulle minska i och med ett sådant institut, makten skulle enklare identifieras och motstånd i 

större utsträckning skulle kunna vara ett resultat. Foucault beskriver att makt endast kan 

utövas på/mot fria subjekt, vi är fria i den utsträckning som maktordningen och diskurserna 

tillåter, den frihet vi är given involverar de mindre detaljerna i det sociala livet. Detta kan 

tolkas som Foucaults perspektiv på offentlig autonomi, denna blir dock än mer begränsad då 

fiktion maskerar den sociala verkligheten i väsentliga områden. Fortsatt forskning på detta 

område skulle onekligen behövas då denna studies omfattning är begränsad till de antal 

diskurser som analyserats och inkluderar endast nyhetstidningar. Detta är ett 

forskningsområde som kräver uppmärksamhet då information och kunskap är makt (Foucault, 

2003). 
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Bilagor  
 

Bilaga 1 
Dominanta media aktörer  

Mainstream massnyhetsmedia domineras främst av Bonniers och sedan av Schibsted, medan 

den lokala nyhetstidningsmarknaden domineras av Mittmedia. Albert Bonnier AB är 

moderbolaget i Bonnierkoncernen, Bonnierfamiljen trädde in i mediabranschen året 1804. De 

är den största media aktören i Sverige, dess verksamhetsområden inkluderar bokförlag, affärs 

och fackpress, digitala medier, filmindustrin, tidskrifter, dagstidningar, tv, samt andra 

verksamheter som sträcker sig utanför området media och kommunikation. Inom alla de 

ovannämnda media kategorierna är Bonnier den mest framträdande aktören inom det svenska 

riket, möjligtvis exklusive digitala medier. Det är två av Bonniers departement som är 

relevant för denna studie, den ena är Bonnier Broadcasting vilken innefattar verksamheter 

inom radio och tv-branschen. Den andra är Bonnier News vilken inkluderar svenska 

dagstidningar och tryckeriverksamhet. Bolaget hade år 2015 en totalomsättning på 26 

miljarder kronor. Albert Bonnier öppnar sin första bokhandel 1837 I Stockholm, och grundar 

samma år Albert Bonnier bokförlag. Det dröjer fram till 1873 innan familjeföretaget trädde in 

i nyhetsbranschen då de blev aktieägare i dagstidningen Dagens nyheter, en tidning som de till 

sist blev ägare av 1909. Under 1920-talet ger sig företaget in på området tidningsutgivning när 

de grundar verksamheten Bonniers veckotidning, sedan mot slutet av 20-talet köper de upp 

Ahlen & Ackerland tidningsgrupp. 1944 ökar Bonniers sin influens inom nyhetsmedia när de 

startar de tidningen Expressen, i och med detta börjar de bli en stor aktör inom området. 

Efterkrigstiden fortsatte den utveckling som hade börjat äga rum på 30-talet inom 

Bonnierkoncernen, en utökning av dess verksamhet utanför dess standard område vilket är 

media. Man tog mer direkt kontroll över produktionsmedlen inom tidningsbranschen, Duni, 

Grafisk Färg, Solna loffset, Billingfors pappersbruk är exempel på sådana verksamheter. 

Under 1950-talet fortsatte trenden av att etablera sig inom industri direkt relaterat till dess 

medieverksamheter, under 60 och 70-talet upprättade Bonnier företag inom olika 

tillverkningsbranscher för att inte vara helt begränsade till en och samma marknad.  

Fram till 1950-talet hade Bonniers verksamheter inte bedrivits som en enhetligenhet, utan som 

tre skilda företag, dessa var; Alber Bonnier Förlag (Bokförlag), Ahlén och Åkerlund 

tidningsdivision och slutligen Dagens nyheter och Expressen gruppen Under 1950-talet sker 

en strukturellomvandling hos familjeföretaget, de olika Bonnier verksamheterna är nu 

samlade under moderbolaget Bonnierföretagen AB (Bofo). Inhemskt motstånd för Bonniers 

dominans över massmediaapparaten I Sverige började yttras under detta decennium, I och 

med detta valde koncernen att etablera medieverksamheter utanför Sveriges gränser för att 

undvika att reta upp svensk opinion. De trädde in på den danska marknaden 1959, 1973 var 

det året som Bonnierkoncernen gav sig in i filmbranschen när de tog över företaget Svensk 

filmindustri, någonting som i stort sett tillät dem att dominera den marknaden i Sverige. Tre år 

senare, 1976 skedde en transaktion av ett franskt publiceringsföretag som de omnämnde till 

Bonniers publikation. Bonnier valde 1977 att samla sina industriverksamheter under ett tak, 

denna kom att kollas Grafoprint, inom denna verkade Duni, Solna och Billingfors. Mot slutet 

av 1980 såldes många av dessa industriverksamheter då de kom att bli en 

ekonomiskbelastning för koncernen i stort. 1984 tog koncernen över Europé film production, 

detta stärkte Bonniers influens inom filmsfären i Europa. Efter detta valde mediegiganten att 

fortsätta utöka sin media influens, 1987 tog de kontroll över en av Norges tre störtsta 

bokförlag, Cappelens, detta var bara en av många transaktioner från Bonniers sida inom 

området bokförlag. 1990 köpte de Scandinavian music club, samma år påbörjades ett 
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samarbete med det tyska företaget Hoppenstedt, tillsammans skapade de en affärsinformations 

publiceringsgrupp; Hoppenstedt-Bonnier.  

 

Under 1990-talet slutfördes transaktionen vilket gav koncernen ytterligare en svensk 

nyhetstidningsgigant, Sydsvenska dagbladet. Det fortsatte även sin internationella media 

expansion när de mellan åren 1994- 1995 säkrade verksamheter i Tyskland, Österrike och 

Finland. Bonnier upprättade ett multimediabolag -94 (Bonnier multimedia), två år senare 

introducerade Bonnier livsstilstidningen Amelia, vilket kom att bli en av de mest populära 

tidningarna av sitt slag i Skandinavien. Mot slutet av 1990-talet säkrade koncernen 25 procent 

av TV4s aktier genom bolaget Marieberg, under denna tid introducerade man den 

norskabefolkningen till SF bio när man etablerade denna verksamhet i grannlandet. År 2000 

tog samarbetet slut med tyska Hoppenstedt slut då koncernen köpte upp hela verksamheten. 

Under den andra hälften av 1900-talet började en avreglering ske vilket i mångt och mycket 

berodde på globalisering och den neo liberala ekonomiska våg som svept över världen, denna 

intensifierades mot slutet av 1900-talet vilket luckrade upp marknaden för icke inhemska 

företag att träda in på marknader utanför dess egna nationer. De sista nyhetstidningen som 

kom att inkluderas till Bonniers kollektion var gratistidningen Metro, denna grundades år 

2002. Majoriteten av bolagets styrelsemedlemmar är bosatta i Stockholm (Bonnier, 2016). 

Huvudsakliga verksamheter: Bonnier AB; Bonnier Newspapers; Bonnier Books; Bonnier 

Magazine Group; Bonnier Business Information; Bonnier Entertainment; Bonnier Business 

Press. (Bonnier, 2016) 

Koncern Schibsted ASA grundades året 1839 av Christian Schibsted i Oslo. Koncernen har 

fyra olika departement vilket mer eller mindre fokuserar på olika geografiska marknader, 

dessa heter; Schibsted Norge Media House, Schibsted Sverige Media House samt Media 

Houses International och Online Classifieds. Schibsted började växa som entitet året 1935 när 

verksamhet upprättade ett bokförlag, vilken kom att bli en av dem starkaste på Norges 

marknad. Strax efter andra världskriget började omständigheterna återgå till normaltillstånd, 

och redan vid 1960 hade Aftenposten blivit den ledande nationella tidningen i Norge. 1966 

tog Schibsted över tidningen VG och transformerade denna till en av de främsta 

konkurrenterna till sin egen tidning Aftenposten under 1970-talet, och passerade den under 

1980-talet. Vid detta lag ägde Schibsted de två största nyhetstidningarna i landet vilket gjorde 

dem till en av mediegiganterna i Norge. Familjeföretaget gav sig in i filmbranschen 1986 när 

de tillsammans med Filmteknik AB köpte Laboratorie- Service AB. Schibsted gick från att 

vara ett familjeföretag till ett aktiebolag 1988, koncernen döptes då till Schibsted ASA. Tinius 

Nagell- Erichsen blev ordförande i företagets styrelse och Kjell Aamot som tidigare var 

direktör för tidningen VG blev koncernens CEO. 1996 tog Schibsted ASA över den svenska 

tidningen Aftonbladet, vilket vid den tiden var Skandinaviens största tidning. Två år senare, 

1998 säkrade koncernen ytterligare en svensktidning, Svenska dagbladet, vid detta lag hade 

Schibsted börja etablera sig på den svenska mediamarknaden. Det var även under detta 

decennium som Schibsted blev den ledande norska koncernen inom film och television, 

förvaltningsbolaget för detta media medium är Schibsted Tv och Film AS. Schibsted blev 

1998 ägare av filmbolaget Sandrew Metronome AB vilket är ett av de tre störst filmbolagen i 

Skandinavien. Majoriteten av bolagets styrelsemedlemmar är bosatta i Stockholm (Schibsted, 

2016). 

MittMedia AB är en media aktiebolag där denna är moderbolaget för koncernen vilket 

inkluderar en rad olika dotterbolag som utöver nyhetstidningar även sysslar med tryckeri, 

kommersiell radio, webb-tv, appar och digitala medier. Mittmedias främsta marknad är 
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lokaltidningar, inom denna marknad dominerar de. Deras säte ligger i Gävle, där koncernen 

föddes under namnet Gefle Dagblad, år 1895. En av de män som ledde verksamhetens 

ekonomiska ambition var tidningens huvudredaktör Karl Magnus Lindh, som tog denna post 

år 1896. Detta ledde till att tidningen skapade sig en möjlighet att investera i ny tryckpress, 

samt att de vid denna tid även kunde köpa fastigheten där de bedrev sin verksamhet. Två år 

senare hade dess omsättning ökat och uppgått till 126,721 Kronor. Det är under 2000-talet 

som majoriteten av dess expansion skett och gjort dem till den framträdande aktör som de 

idag är. Gefle Dagblads Förvaltnings AB bytte namn 2003 till det nuvarande; Mittmedia, 

samma år som det köpte upp tidningen Arbetarbladet. År 2005 skedde en rad transaktioner där 

Mittmedia köpte Östersunds-Posten och ett flertal tidningar i Hälsingland, året efter 

expanderade dess media influens med köpet av Länstidningen i Östersund. År 2013 skedde 

den sista omstruktureringen av Mittmedia Förvaltnings AB då man samlade all dess media 

verksamhet under samma tak, namnet på bolaget byttes till det nuvarande namnet Mittmedia 

AB. I och med detta blev Mittmedia en av de ledande aktörerna inom svensk media med sina 

19 morgontidningar, 11 gratistidningar, radio, direktreklam, tryckeriverksamhet samt en 

digital media verksamhet. Dess senaste transaktion skedde år 2015, då de blev majoritetsägare 

i mediaföretaget Promedia. MittMedia ägs idag till 70 procent av Nya Stiftelsen Gefle 

Dagblad och till 30 procent av Stiftelsen Pressorganisation. I moderbolaget består styrelsen av 

tio stycken medlemmar, majoriteten av dessa beslutstagare är bosatta i Stockholm. 

Koncernens slogan, vilket konstruerades vid begynnelsen av koncernens historia lyder; 

”Värna nykterheten och bekämpa likgiltigheten” (Mittmedia, 2016). 

Nyhetsbyråer är i regel källan för majoriteten av nyhetstidningens information, utrikesnyheter 

är den främsta produkt som dessa nyhetsbyråer säljer. Dennes funktion inom mediavärlden är 

att förse nyhetsförmedlare med nyheter och bilder. De tre största internationella aktörerna 

inom detta område är; Associated press i USA, Reuters i Storbritannien och franska Agence 

France-press. Dessa är de främsta internationella informationskällorna inom mediavärlden, i 

och med detta har de enorm influens i processen opinionsbildning, världen om. TT nyhetsbyrå 

är den överlägset största aktören i Sverige inom området nyhetsbyråer, den är även den störst i 

Norden. Samtliga av de största svenska nyhetsförmedlarna förlitar sig på informationen som 

denna aktör förser, denna bransch av mediavärlden tycks spegla nyhetsmedias 

monopolariserande tendenser i att ett fåtal aktörer dominerar marknaden. På TT:s hemsida 

beskriver de att dess arbetsmetoder och rutiner är densamme som en nyhetstidnings, d.v.s. 

datainsamling, bearbetning av text samt redigering sker och styrs av samma principer. Efter 

denna fas skickas den framställda artikeln till nyhetsbyråns samtliga abonnenter, dess klienter 

återfinns tv, radio och nyhetspress, de har även kunder utanför dessa områden. TT:s 

journalister befinner sig på redaktioner i Stockholm, Malmö, Göteborg, Umeå och Luleå, det 

är på detta vis som de håller sig uppdaterade om inrikesnyheter som de sedan förmedlar till 

sina klienter. Insamling av utrikesnyheter sker genom samarbete med internationella 

nyhetsbyråer, samt att byrån har en utrikes redaktion i Bryssel, utöver detta har de journalister 

på plats i vissa länder. Totalt arbetar uppskattningsvis 100 journalister för detta bolag. TT 

erbjuder även multimediatjänster och servicematerial till svenska nyhetstidningar. Fram till 

sekelskiftet var TT-nyhetsbyrå ett kooperativt ägt företag där svenskamedier tillsammans 

ägde denna verksamhet, detta förhållande kom att upphöra i och med den avreglerade 

etermediemarknaden som nu råder. Ägarna av bolaget TT nyhetsbyrån AB är i dagsläget de 

ledande media aktörerna i Sverige. Ett av de uttalade kraven som ägarna ställt på bolaget är 

profit, byrån måste vara en lönsam verksamhet. Förändringarna gjorda efter sekelskiftet, samt 

bolagets expansiva natur har gjort denna byrå till en eklektisk mediekoncern. Resultatet av 

dess ambition har visat sig tydligt då den totala omsättningen fördubblats, samt att den totala 

vinsten ökat (TT, 2016).  
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PR-byråer, lobbyister, strategiska kommunikatörer är olika namn och begrepp inom en och 

samma bransch. Dessa typer av verksamheter har uppdrag inom både den offentliga sektorn 

och näringslivet, uppdragen involverar många gånger en manipulation av tidigare och 

kommande händelser. För att krasst beskriva denna typ av verksamhet så finns det inte många 

aspekter som skiljer denne från en standard reklambyrå. De har ingenting med sanning eller 

ärlighet att göra, vilket betyder att de är ett verktyg som ämnar att mörklägga vissa aspekter 

av den sociala verkligheten och framhäva andra. JKL gruppen är en PR-byrå vilken grundades 

av Bo Jansson, Anders Lindberg och Anders Kempe 1985. Verksamheten är idag inkluderad i 

bolaget MSL group , båda organisationerna har en slogan som lyder; ” To be our clients’ most 

trusted advisor”. JKL’s klienter sträcker sig från verksamheter inom privatsektor, 

offentligsektor och non-profit verksamheter. Lojaliteten till dess klient är någonting som de 

lyfter fram på sin hemsida, de förklarar att de ärenden och fall som de tar sig an involverar 

information som är känslig och/eller konfidentiell, där av den starka sekretessen och brist på 

insyn i dess arbete. Enligt verksamhetens policy diskuterar de aldrig specifika projekt eller 

vem dess klienter är. Den typ av arbete som organisationen utför är någonting som de 

benämner, strategisk kommunikation. De bidrar med strategi och taktik i form av rådgivning, 

vilket ämnar till att kommunikationen går till på rätt sätt för att få den önskade effekten. Dess 

arbete är densamme som reklambyrån eller kommunikationsavdelning inom ett stort företag 

som arbetar med verksamhetens image och brand, det är ett arbete vilket ämnar till att 

manipulera verkligheten, detta kallas för propaganda.  

 

“We empower our clients to achieve measurable results in relation to their business goals. 

Specific goals may be to achieve a fair share price, develop communicative leadership, 

establish a favorable reputation or build a strong corporate brand.” 

 

Utöver detta erbjuder de tjänster kring media hantering, opinionsbildning och lobbying. 

Bolagets svenska säte ligger i Stockholm, sedan har verksamheten även lokaler i Göteborg, 

Oslo, Köpenhamn, Helsingfors och Brysselden sist nämnda är det största lobbying centret 

utanför Washington. Kända politiker har varit verksamma och anställda av PR-byråer, mest 

uppmärksammad för detta fenomen blev just JKL när det kommit i ljus att Göran Persson var 

anställd hos firman, utöver Persson har dessa politiker arbetat för JKL; tidigare 

riksdagsledamoten och försvarsministern Anders Björck (Moderaterna), tidigare MUF-

ordföranden Tove Lifvendahl, tidigare KDU-ordföranden Ella Bohlin, samt 

finansmarknadsminister Mats Odells statssekreterare Dan Ericsson (JKL, 2016). 

 

”Det kom som en chock för Hägglunds och IF Metalls ordförande Stefan Löfven när 

Försvarets Materielverk, FMV, i juni 2009 beställde 113 pansarfordon från finska Patria för 

2,5 miljarder kronor. Sverige hade alltid köpt svenska stridsfordon och Hägglunds hade plöjt 

ner en miljard i utvecklingskostnader” (Resume, 2012). 

 

I och med denna chock anlitades JKL för att rädda ordern. Stefan Löfven, Alf Svensson och 

Göran Persson ledde seminariet i Bryssel vars ändamål var att förhindra den negativa 

utvecklingen, på detta möte befann sig SAAB, BAE Systems Hägglunds och Kockums. Dessa 

är de privata aktörerna vilka tillsammans producerar Sveriges försvarsmakt, de är den svenska 

försvarsindustrin. (Resume, 2012) En annan ledande aktör inom branschen är KREAB Gavin 

Anderson, detta företag har drygt 500 kunder, de är verksamma inom näringslivet såväl som 

den offentliga sektorn. Redan i början av verksamhetens historia under 1970-talet anslöt sig 

politikerna Bo Ekegren, Ulric Mullern-Aspegren och frilansaren Carl Bildt (Kreab. 2016). 

Ytterligare politiker på senare tid vilka är affilierad med Kreab är; Robert Noord 
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(Socialdemokrat), Sture Palmgren (Moderat), Mikael Söderlund (Moderat) (Dagenssamhälle, 

2016). 

 

En viktig journalistisk aktör vilken ämnar att verka som ett självsanerande organ inom 

professionen är Publicistklubben, även kallad PK vilken är en journalistiskorganisation vilken 

grundades 1874 i Stockholm, enligt siffror från 2008 hade organisationen cirka 4750 

medlemmar. Klubben anordnar föreläsningar och debatter kring professionen, främst handlar 

det om yttrandefriheten och tryckfriheten, de ser sig själv som beskyddare av journalismens 

integritet. Organisationens syfte är att föra och leda en öppen diskussion angående dessa 

frågor. Problematiska situationer kan uppstå för journalisten när denne t.ex. kommer över data 

som kan verka negativt mot vissa intressegrupper, problematik kan uppstå ifall dessa grupper 

besitter politiskmakt, ekonomiskmakt eller starka arbetstagare/arbetsgivarorganisationer. 

Dessa typer av grupper kan med sin makt och influens orsaka negativa konsekvenser för 

journalisten och tidningen som denne skriver för, de kan gå till attack med ekonomiska och 

juridiska sanktioner, självklart existerar andra typer av utpressningsmetoder för att tysta en 

individ, men dessa tenderar att vara mer av en personlignatur. Tryckfrihet och yttrandefrihet 

är det två grundlagar i Svensklagstiftning vilka berör och möjliggör att en nyhetsapparat kan 

existera i detta demokratiska Monarkirike. Både Publicist klubben och TU medieförläggare 

föreningen lyfter fram Sveriges överlägsenhet över andra länder när det gäller dessa två 

grundlagar, vilket de vrider till en moralisk vinst.  

”Det är lag på att vi ska ha tryckfrihet och yttrandefrihet i Sverige. Här har yttrandefriheten 

och särskilt tryckfriheten starkare traditioner och bättre stöd i lagstiftningen än i de flesta 

länder.” 

”Det betyder att massmedier och medborgare har stor frihet att framföra vilka åsikter de 

vill” (TU, 2016). 

”Vi i Sverige har världens kanske mest liberala yttrandefrihets- och tryckfrihetslagstiftning; 

grundlagsfäst sedan 1766. Den friheten värnar vi alla. Men inte ens i Sverige kan vi ta dessa 

friheter för givna. Det finns alldeles för många intressen som vill nagga yttrandefriheten och 

tryckfriheten i kanten” (PK, 2016). 

Bilaga 2 
Lagstiftningar 

Offentlighetsprincipen - Principen att handlingar hos myndigheter ska vara tillgängliga för 

allmänheten. Alla handlingar (pappersdokument eller elektroniska handlingar) som är 

inkomna till en myndighet, eller upprättade hos myndigheten, och som förvaras hos 

myndigheten, är som huvudregel offentliga. Detta innebär att var och en har rätt att få läsa 

handlingarna och även (mot avgift) få en papperskopia på dem. Från denna huvudregel finns 

många undantag; vissa handlingar anses inte som allmänna (ex, de som är adresserade till en 

tjänsteman i sin egenskap som privatperson) eller offentliga (de som omfattas av någon typ av 

sekretess).  

Meddelarskyddet - Det skall ock stå envar fritt att, i alla de fall då ej annat är i denna 

förordning föreskrivet, meddela uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst för 

offentliggörande i tryckt skrift till författare eller annan som är att anse som upphovsman till 

framställning i skriften, till skriftens utgivare eller, om för skriften finnes särskild redaktion, 

till denna eller till företag för yrkesmässig förmedling av nyheter eller andra meddelanden till 
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periodiska skrifter. Vidare skall envar äga rätt att, om ej annat följer av denna förordning, 

anskaffa uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst för att offentliggöra dem i tryckt 

skrift eller för att lämna meddelande som avses i föregående stycke. Lag (1976:955).  

Yttrandefrihet - Enligt 2 kap 1 § regeringsformen (1974:152) har varje medborgare rätt att i 

tal, skrift eller bild meddela upplysningar och uttrycka tankar, åsikter och känslor. Rättigheten 

gäller även för utländska medborgare. 


