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Abstract

Denna uppsats består av en analys av framställningen av bostadsminister Mehmet Kaplan i 

Aftonbladet och Expressen i mitten av april 2016 då det uppdagades att Kaplan ätit middag med 

företrädare för nationalistiska och fascistiska organisationer. Studien intresserar sig för mediernas 

roll i det demokratiska systemet, i synnerhet vid framställningen av politiker i samband med 

mediedrev. Mediernas roll som tredje statsmakt mot bakgrund av ett kommersialiserat medieklimat 

och en politik som blir allt mer medialiserad är också av intresse. Med teoretisk bakgrund bestående

av teorier om representation och diskurser kombinerat med tidigare forskning om framställning av 

islam, muslimer och om mediedrev har en kritisk diskursanalys utförts för att studera hur medierna 

utövar sin ökade makt.

Studien visar på att medierna etablerar en tolkningsram som fokuserar på Kaplans tidigare snedsteg 

men även på hans religion och etnicitet. I enlighet med tidigare forskning på området framställs 

islam och islamism ofta i samband med inslag av våld, både explicit och implicit. Framställningen 

förstärker stereotyper och verkar för att upprätthålla den rådande ordningen. Mediedrevet avslutas 

med att Kaplan avgår från sin post vilket ligger till grund för en diskussion om mediernas position 

som den tredje statsmakten i den svenska demokratin, med uppgifter att granska våra folkvalda 

politiker. Slutligen konstateras att i ett allt mer medialiserat samhälle måste mediernas demokratiska

roll ses över.
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Inledning
Under kvällen den 14 april 2016 började det cirkulera uppgifter om att Sveriges bostadsminister 

Mehmet Kaplan vid ett tillfälle ätit middag med representanter för högerextrema och nationalistiska

turkiska organisationer. Fyra dagar senare den 18 april avgick Mehmet Kaplan från sin post. De 

dagar som passerade däremellan kännetecknades av ett massivt medieuppbåd där flera av Sveriges 

största tidningar deltog i ett mediedrev med fokus på Kaplans person, handlingar och hans 

lämplighet som minister. Denna studie ämnar undersöka hur Mehmet Kaplan framställdes i detta 

mediedrev och vilka konsekvenser enskilda politiker och den svenska demokratin får av ett svenskt 

medielandskap som är mer och mer fokuserat på skandaler.

Begreppet medialisering förekommer allt oftare när det diskuteras politik och samhälle under 2010-

talet. Mediesfären och den politiska sfären har tidigare setts som två skilda områden med olika 

uppgifter och sätt att arbeta. Teorin om medialisering bygger på att en förskjutning av makt från den

politiska sfären till mediesfären har ägt rum, vilket får stora konsekvenser för dels politiska 

processer, dels hur makt och inflytande över samhället fördelas (Strömbäck 2008:385).

Medierna brukar kallas den tredje statsmakten, med främsta uppgift att granska de andra två, 

riksdag och regering. En av den representativa demokratins grundpelare är att all makt utgår från 

folket och att folkets valda representanter ska utföra folkets vilja. När makt förskjutits från 

folkvalda till mediesfären som domineras av privata aktörer och vinstdrivande mediekoncerner så är

det av största vikt att fråga sig vilka konsekvenser detta får för folkets representation och vårt 

demokratiska system i Sverige.

Skandaler som fokuserar på personer och mediedrev mot politiker är ett allt mer vanligt 

förekommande fenomen och listan på politiker som ansetts sig tvungna att avgå för att sedan skylla 

på mediernas rapportering kan göras lång (Pollack 2016:94). Problemet med medialiseringen och 

förskjutningen av makt blir än mer påträngande om detta påverkar olika grupper människor på olika

sätt. Eftersom en annan av demokratins grundvalar är alla människors lika värde, så får 

medialiseringen av politiken ödesdigra effekter om det visar sig att medierna framställer människor 

ur olika grupper på olika sätt, vare sig det handlar om kön, etnicitet eller något annat. Om politiker 

ur olika grupper behandlas olika av medierna så är det rimligt att anta att de också får olika 

möjligheter och olika handlingsfrihet i praktiken, till följd av den bild av dem som förmedlas till 

allmänheten.
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I en tid där flyktingpolitik, rasism och religiös extremism debatteras flitigt och mediernas makt är 

stor är det viktigt att undersöka hur framställningen av händelser likt denna ramas in, paketeras och 

presenteras till allmänheten genom språk och diskurs. Speciellt om den berörde politikerns etnicitet 

får konsekvenser för hur denne framställs. Därför är fallet Mehmet Kaplan i centrum för denna 

studie.

Medialisering och Medielogik

Medialiseringen av politik och samhälle är en viktig faktor till varför denna studie kommit till och 

varför den utformats på just detta sätt. Medialiseringen förknippas ofta med medielogiken, det vill 

säga de informella lagar och regler som styr hur mediernas arbete går till. Denna mediesfär med sin

logik står skild från den politiska sfären som har sin egen logik, men de är samtidigt beroende av 

varandra. Medialiseringen av politiken innefattar en process där politiken fått anpassa sig efter 

mediernas villkor och en maktförskjutning där makt överförts från politiken till mediesfären. Den 

svenske medieforskaren Jesper Strömbäck beskriver det som att frågan om medialisering på ett 

övergripande plan handlar om “makt och inflytande i det moderna samhället” (Strömbäck 

2008:385). Denna makt har alltså förflyttats från det folkvalda till det kommersiella, vilket kan 

tolkas som negativtt för det demokratiska systemets legitimitet.

Den bild som förmedlas i massmedia och tolkas av allmänheten är alltså att betrakta som medierad 

då den fått genomgå medielogikens urval och massmedias arbetsprocess innan den presenteras. 

Dessutom måste medierna konkurrera om läsare och reklamintäkter samtidigt som de har begränsat 

med utrymme och inte kan berätta exakt alla detaljer om en specifik händelse. Strategier som 

förenkling, tillspetsning, polarisering och stereotypisering är bara några av de knep som medierna 

använder av olika anledningar (Strömbäck 2008:388).

När medielogiken dominerar är det mindre fokus på vad som är viktigt och relevant för läsaren att 

veta ur en demokratisk synvinkel och mer fokus på vad som är intressant eller kommersiellt 

gångbart. Medielogiken bygger på synen på medieaktörer som kommersiella företag istället för på 

den tredje statsmaktens granskande funktion som den politiska logiken förespråkar. I och med 

medialiseringen och mediernas ökade makt så påverkas politiken mer av medierna än vice versa och

mediernas villkor breder ut sig även i den politiska sfären (Strömbäck 2008:389).
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Denna utveckling har konstaterats i enkätundersökning med svenska riksdagsledamöter och 

politiska journalister som bland annat visade på att respondenterna ansåg att:

• massmedier har makt att bygga upp och bryta ner politiker

• massmedia har makt att placera vissa frågor högst upp på dagordningen

• massmedia har stor makt över politiken och allmänheten 

• det enligt hälften av respondenterna är viktigare för politiker att få medieutrymme än att 

jobba hårt (Strömbäck 2008:398-402).

Det är ingen större överdrift att konstatera att massmediernas makt är stor, inte minst i inramningen 

av en händelse och i valet av vilka aspekter som rapporteringen ska fokusera på. Att politiker och 

journalister upplever maktförhållandet på detta sätt torde också påverka deras yrkesutövande. 

Medialiseringen och förskjutningen av makt från en sfär med demokratiskt valda representanter till 

en annan med stor del kommersiella aktörer är således ett fenomen som påverkar den representativa

demokratin och därför ett nödvändigt och intressant ämne att undersöka. Att de tillfrågade i ovan 

nämnda enkätstudie anser att massmedia har stor makt att bygga upp och bryta ner politiker är av 

stort intresse, då det torde få konsekvenser för hur politiker och media agerar. Dagens politiska 

debatt handlar ofta om personer snarare än partier och ideologi vilket är högst relevant vid studiet 

av framställningen av politiker i mediedrev i allmänhet och Mehmet Kaplans öde i synnerhet.

Syfte

Syftet med denna studie är att genom en kritisk diskursanalys belysa hur framställningen av 

Mehmet Kaplan i mediedrevet mot honom gick till, hur detta kan förstås och vilka konsekvenser 

detta förfarande fick för Kaplan.

Frågeställningar

1. Vilka diskurser uttrycks i framställningen av Kaplan som är avgörande för drevet mot 

honom?

2. Vilka konsekvenser hade den mediala framställningen för Kaplans fortsatta karriär som 

bostadsminister?

3. Vilka effekter får mediernas ökade makt för demokratin i Sverige?
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Disposition

Uppsatsens upplägg är följande: Efter detta inledande kapitel följer kapitel två i vilket det redogörs 

för studiens teoretiska bakgrund och tidigare forskning på områdena medieframställningar och 

mediedrev mot politiker. I kapitel tre följer därefter en analys av utvalda artiklar tagna från drevet 

mot Mehmet Kaplan i april 2016. Analysen är uppdelad i fyra stadier. Stadie 1 av analysen påbörjas

redan innan analyskapitlet, då studieobjektet konstruerats i inledning och problemformulering och 

genom tvärvetenskaplig kontextualisering i teorikapitlet, kapitel 2. Själva artiklarna analyseras 

närmare i stadie 2 av analysen, varpå stadie 3 och 4 bidrar till att sammanfatta de upptäckter som 

gjorts i tidigare stadier och försöka definiera bakomliggande faktorer, problem och lösningar. 

Därefter avslutas analysen med att presentera de slutsatser och förbättringsförslag som analysen 

givit upphov till.

Teori och tidigare forskning
Nedan presenteras teori och tidigare forskning som är relevant för denna studie, som en del av 

forskningsobjektets tvärvetenskapliga konstruktion. Studien använder sig av kritisk diskursanalys 

(CDA) som analysverktyg, men CDA går också att se som en teori. De teorier som studien 

innefattar har valts ut med studiens syfte som bakgrund och denna teoretisering av problemet ligger 

till grund för de specifika analytiska verktyg inom CDA som används. Teori och metod går hand i 

hand men presenteras nedan under olika rubriker för bättre överblick.

CDA - Critical Discourse Analysis

Denna studie innefattar metoden kritisk diskursanalys, även känt som Critical Discourse Analysis 

(CDA). Men diskursanalys är inte bara en metod för att analysera texter och diskurser, det är även 

en teoribildning. Det är inte heller så enkelt som att identifiera en diskurs och analysera den rakt av, 

det krävs mer ingående och även bredare ansatser. Till att börja med måste vi reda ut vad en diskurs

är. Detta är inte heller helt enkelt, då det finns flera olika definitioner av begreppet. Medieforskarna 

och författarna Marianne Winther Jörgensen och Louise Phillips definierar begreppet diskurs i sin 

bok Diskursanalys som teori och metod som “Ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller 

ett utsnitt av världen)” vilket ger en allmän bild av vad begreppet innefattar (Winther Jörgensen & 

Phillips 2000:7). Norman Fairclough, vars teori och metodologi ligger till grund för analysen i 

denna studie, har utvecklat en form av diskursanalys med en teoretisk och metodologisk utformning

för studier av diskurser och dess bredare implikationer för samhället (Winther Jörgensen & Phillips 

2000:66). 
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Fairclough presenterar tre olika definitioner av begreppet diskurs: 1) Meningsskapande som 

beståndsdel i den sociala processen, 2) Språket som förknippas med ett specifikt socialt fält eller 

praktik och 3) Ett sätt att ge mening till världen ur särskilt socialt perspektiv (Fairclough 2010:230).

Just själva aspekten med meningsskapande är något som inte riktigt ryms i Winther Jörgensen & 

Phillips korta definition, men det är ändå en vital del av begreppet som är viktig att belysa, då denna

aspekt påverkar vår sociala värld och hur vi ser på den i allra högsta grad. Norman Faircloughs 

definition av diskurs är mer omfattande vilket är  nödvändigt för att förstå hans sätt att se på 

metoden CDA. Fairclough menar nämligen att diskurser och dess semiotiska aspekter, det vill säga 

de tecken som vi använder för att skapa och förmedla mening genom olika sorters språk, står i ett 

dialektiskt förhållande med andra sociala relationer. Med detta menar han att diskursen införlivas i 

andra element och införlivar element från andra sociala företeelser, de är i dialog med varandra. För

att förstå denna process och hur det påverkar samhällets sociala relationer måste diskursanalysen 

ske på ett tvärvetenskapligt sätt, där teorier från andra områden stöts och blöts mot den kritiska 

diskursanalysens teoretiska och metodologiska delar (Fairclough 2010:230).

Fairclough ser diskurs som en sammansättning av tre olika aspekter eller nivåer: Social praktik, 

diskursiv praktik och text, där studiet av en specifik diskurs måste innefatta samtliga tre nivåer och 

relationerna mellan dem. Detta eftersom att han menar att det finns ett viktigt samband mellan 

texters beskaffenhet, de sätt som texter produceras och hur sociala praktiker formas (Fairclough 

2010:59). Hur Mehmet Kaplan framställs i tidningarna påverkar alltså andra faktorer och sociala 

relationer som får konsekvenser för hans karriär och liv.

Ett centralt begrepp inom den kritiska diskursanalysen är ideologi. Norman Fairclough bygger 

vidare på marxistiska teoretiker, inte minst den franske strukturalisten Louis Althusser. Ideologi är 

dock inte enbart strukturellt enligt Fairclough. Även här menar han att det finns ett dialektiskt 

förhållande mellan strukturer och händelser som tillsammans utgör en ideologi (Fairclough 

2010:57). Det som är mest intressant i denna studie i förhållande till ideologi är hur dessa kommer 

till uttryck i den diskursiva händelsen, till exempel i en tidningsartikel, men detta måste studeras 

mot bakgrund av och i relation till sociala händelser. En ideologi kan figurera i en text men det som 

är intressant är att undersöka ideologins roll i den meningsskapande processen (Fairclough 

2010:57). En ideologi behöver nämligen inte vara explicit. Implikationer, metaforer, hur textens 

delar hänger ihop med varandra och vilka “sanningar” som de antaganden som görs i texten vilar på

kan vara sprungna ur en viss ideologi utan att detta framgår vid en första läsning av texten. Dessa 
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element bidrar till att skapa en sammanhängande mening i texten och hjälper läsaren att i sin 

tolkning själv skapa mening av texten. Detta är alltså en process som både skapar och upprätthåller 

en rådande mening och det är detta som Fairclough avser med begreppet ideologi, vilket kan ske på 

många olika sätt i en text (Fairclough 2010:60). Det är alltså inte den inom statsvetenskapen mer 

vedertagna definitionen av ideologi som en politisk inriktning eller samhällsåskådning som avses.

Hegemoni är ett annat centralt begrepp som bör förstås och tas i beaktning i studier som innefattar 

diskursanalys. Begreppet härstammar från marxismen och förknippas ofta med den ny-marxistiske 

teoretikern och politikern Antonio Gramsci och dennes analys av västerländsk kapitalism. 

Hegemoni är i sig ett tvärdisciplinärt begrepp som avser den härskande klassens dominans över 

samhället på politisk, ekonomisk och ideologisk nivå. Hegemoni är inte någonting som är konstant 

utan en ständig förhandling och kamp om att behålla en dominant position. Begreppet innefattar 

också hur makt utövas inte bara genom direkt tvång utan även genom hur den härskande klassens 

perspektiv på världen genomsyrar hela samhället. Detta sker inte minst implicit i texter och 

diskurser, till exempel i media, som verkar för att upprätthålla status quo. Det handlar alltså om 

makt och att skapa, upprätthålla eller lösa upp maktrelationer. Att denna begreppsapparat grundar 

sig i marxismen medför att klass blir en vital del av både teoretiserande och analysmetoder, men det

pågår hegemoniska kamper även på andra områden så som mellan kön och olika etniska grupper, 

vilket även det är av stort intresse i denna studie (Fairclough 2010:61-63). 

Det bör påpekas att hegemoni i sig inte behöver vara av ondo, utan snarare symboliserar det 

dominerande synsättet för stunden. Hur denna kamp om hegemonin ter sig i framställandet av 

Kaplan är  ändå av stort analytiskt intresse eftersom det handlar om ojämlika maktförhållanden som

kan få betydande konsekvenser i ett demokratiskt samhälle.

Representation

Begreppet representation är starkt förknippat med sociologen och kulturteoretikern Stuart Hall. Vad

Hall avser med representation är i huvudsak hur mening skapas genom språk. Denna delade mening

som är nödvändig för att människor ska kunna förstå varandra är en central byggsten för det vi 

kallar kultur, nämligen det som utmärker hur en grupp människor lever sina liv. Det kan vara 

invånarna i ett land eller en folkgrupp inom nationen som avses, men huvudsaken är att de delar 

värderingar och meningar. Att de tolkar världen på ungefär samma sätt och att de kan kommunicera

sina upplevelser till andra inom samma kultur är en förutsättning. Just mening, hur den skapas, 

upprätthålls och förändras inom en kultur är av största intresse (Hall 2013:xviii). 
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Mening produceras och upprätthålls genom dagliga interaktioner mellan människor, men i en 

globaliserad värld med en rasande teknologisk utveckling vad gäller informationsteknologi har 

massmedia blivit en av de viktigaste aktörerna när det kommer till meningsskapande aktiviteter. Det

redskap som används för meningsskapande är i första hand språk. Det betyder inte nödvändigtvis att

alla inom samma kultur behöver tala exempelvis svenska, men att alla inom en kultur måste kunna 

tyda och tolka det språk som används för att producera mening. Det är alltså inte nationella språk i 

den traditionella meningen som avses. Skriftspråk, bildspråk och kroppsspråk är också språk som 

medverkar till meningsskapande. Språk är i sig ett teckensystem vars mening inte är naturligt given,

utan måste läras in. Ett A är inte ett A, första bokstaven i det latinska alfabetet, förrän vi fått lära oss

det. Det kan lika gärna symbolisera en klädnypa eller bara vara två långa streck och ett kortare. Allt 

beroende på läsarnes förförståelse. Språk består av symboler som symboliserar den mening som 

kommuniceras. Meningsskapande är grunden till att förstå omvärlden och därför är det av största 

intresse att studera hur dessa meningar blir till och reproduceras, i denna studies fall i nyhetsartiklar 

i samband med mediedrevet mot Kaplan. Hall definierar begreppet diskurs som ett sätt att referera 

till eller skapa kunskap om ett visst område och därmed skapa mening och representera ett fenomen 

(Hall 2013:xxii).

Hall menar alltså inte att den materiella världen inte existerar. Det finns en värld där ute, men 

ingenting får mening utanför diskurser. För att mening ska kunna skapas och delas krävs 

representation. Representation bygger på två olika system som måste vara någorlunda delade inom 

en kultur för att vi ska kunna förstå varandra. Det första innefattar de mentala bilder som vi 

förknippar med materiella ting eller koncept. Det andra systemet är språket. Ett delat språksystem 

behövs för att vi ska kunna kommunicera med varandra på ett effektivt sätt genom tecken, ord, 

bilder och ljud (Hall 2013:3). Denna presentation av konceptet representation handlar i grunden om 

en konstruktivistisk syn på världen och att det finns en maktdimension i meningsskapande som 

måste tas i beaktning (Hall 2013:11). 

Begreppet representation går att tolka som att det ska vara en re-presentering av verkligheten. Enligt

detta sätt att se på världen visserligen existerar en materiell värld där ute men denna betyder 

ingenting utan mening. Därför blir språket ett kraftfullt och mäktigt vapen. Makt och ideologi 

verkar genom semiotiska framställningar som språkanvändning för att naturalisera och fixera 

mening i den rådande, hegemoniska ordningens tjänst. En process som är av största intresse i denna 

studie.
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Hall bygger vidare på Richard Dyers resonemang kring begreppet stereotypisering. Det görs 

skillnad mellan typisering (typing) och stereotypisering. Utan typisering skulle det vara i princip 

omöjligt att tolka ut någon sorts mening med tillvaron, då denna process består av att jämföra ting 

och företeelser med de kognitiva scheman som vi bär runt på i våra huvuden. Stereotypisering 

däremot, tar fasta på ett fåtal enkla, framstående drag hos en person eller grupp och överdriver, 

förenklar och reducerar personen eller gruppen till just dessa drag. Denna process bidrar till att 

naturalisera och konsolidera skillnader mellan olika människor och skilja vissa grupper från andra i 

en hierarkisk ordning, då ett imaginärt ”vi” ställs mot ett ”dom”. Detta leder till en indelning av 

människor i grupper med en tydlig dimension av makt, där hegemoniska förhållanden förstärks 

(Hall 2013:247). 

En viktig detalj i Halls resonemang om representation är att även om mening skapas, så kan den 

aldrig fixeras permanent. Därför finns det också möjlighet att göra motstånd mot rådande 

representationer. Begreppet trans-coding innebär att en ”mening” tas tillbaka och används som 

något positivt av den grupp som utsatts för stereotypiseringen, och kan ske i många olika former 

(Hall 2013:259).

Representation och stereotypisering förekommer inte minst i medierna och vilket fack en politiker  

placeras i får konsekvenser för allmänhetens bild av individen och dennes förutsättningar. Detta kan

få betydelse för hur en politiker som Mehmet Kaplan uppfattas av allmänheten vilket i sin tur kan 

begränsa Kaplan och andra politikers handlingsfrihet.

Gestaltningsteori

Gestaltningsteorin som först formulerades av sociologen Erving Goffman behandlar mediernas 

makt i den politiska kommunikationen och är ett framstående och lämpligt sätt att studera 

fenomenet inom medieforskningen (Strömbäck 2014:113). Medierna har makten att välja att 

fokusera på en viss aspekt av en fråga, att rama in en händelse och presentera till allmänheten, 

vilket får konsekvenser för hur händelsen uppfattas. Denna makt och de val som görs reproducerar 

och sprider ett specifikt sätt att se på saken vilket bidrar till att upprätthålla detta ofta hegemoniska 

sätt och marginalisera alternativa förklaringar eller perspektiv (Strömbäck 2014:113).

I ett mediedrev mot en politiker kan rapporteringen fokusera på allt som denne misskött och 

rapporter om misstag staplas på varandra utan nyanser. Detta leder till att en negativ bild förmedlas 
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och får konsekvenser för den berörde politikerns möjligheter att fortsätta utföra sitt arbete. Men det 

är bara en av många möjliga vinklar. Den ideologiska och hegemoniska aspekten som syftar till att 

konsolidera maktförhållanden är av stort intresse i denna studie, då detta sker på ett implicit plan i 

till exempel tidningsartiklar och de vinklar som dessa utgår ifrån.

Att nyhetsmedierna speglar verkligheten och erbjuder en objektiv framställning av händelser är en 

vanlig beskrivning av hur rapporteringen går till, som också legitimerar deras existens i ett 

demokratiskt samhälle. Detta påstående faller dock redan på den premissen att verkligheten i sig är  

oändlig och måste tolkas, medan mediernas format och utrymme är begränsat. Medierna måste 

alltså välja en vinkel och aspekter att rapportera om, samtidigt som de prioriterar bort andra. Val av 

ämne, vinkel och vilka som får komma till tals är exempel på val som görs av journalister, 

redaktörer och andra inblandade redan innan artikeln är skriven eller inslaget filmat. Även ordval 

kan få stora konsekvenser för inramningen av en händelse, något som studeras närmare i denna 

studie (Strömbäck 2014:114). 

I enlighet med den ökade medialiseringen av samhälle och politik blir medierna mer och mer 

mäktiga och deras gestaltningar av verkligheten får stort genomslag. Om en politiker framställs som

inkompetent så får det långtgående konsekvenser för förtroendet för individen, både i den politiska 

sfären och i allmänhetens ögon. Gestaltningsteorin och dess bidrag till forskningen om medier och 

politisk kommunikation gör att det i denna uppsats går att belysa hur framställningen av Kaplan går 

till, varför det är på detta viset och vad det kan få för konsekvenser. Strömbäck menar att det trots 

brist på forskning kring vad som påverkar mediernas gestaltningar går att anta att den samhälleliga 

debatten är en del av det. Samtidigt påverkas politiker delvis av mediernas gestaltning, och tidigare 

forskning visar på hur mediernas gestaltning kan ha stor betydelse för allmänhetens uppfattningar 

(Strömbäck 2014:118). De gestaltningar, inramningar och vinklingar som väljs torde åtminstone 

delvis vara en produkt av medielogikens premisser, men samtidigt också ett uttryck för rådande 

hegemoniska maktförhållanden och sätt att se på världen.  

Flykting- och invandringsfrågan är en fråga som varit brinnande i och med situationen i 

mellanöstern. En ökad tillströmning av flyktingar från bland annat Syrien har medfört att islam och 

islamism debatterats flitigt, ur ett svenskt eller västerländskt perspektiv. Invandring och integration 

har också länge varit väljarnas viktigaste fråga (Novus 2016). 

Mediernas gestaltning borde alltså få konsekvenser för hur en muslimsk politiker som Mehmet 

Kaplan kan utföra sitt arbete, inte minst i det samhälle vi lever i idag, som är starkt präglat av 

invandringsfrågan och debatter om islam.
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Mediedrev

För att förstå syftet och de omständigheter som ligger till grund för denna studie är det viktigt att 

förstå vad som avses med ett mediedrev. På samma sätt som jakthundar i drevjakt driver sitt byte 

mot en sin undergång, hjälps olika medier och redaktioner åt i ett mediedrev. Ester Pollack har i sin 

forskning arbetat fram en definition av drevets beståndsdelar, nedkokat till fem punkter:

1. Ett mediedrev inbegriper omfattande intensiv rapportering

2. med personfokuserade anklagelser om normbrott som karakteriseras som en skandal

3. där flera dominerande redaktioner deltar över en viss tid 

4. med samma perspektiv och dramaturgi och där

5. utgången är oviss (som i en brottsroman) 

(Pollack 2016:94)

Precis som i en brottsroman där skurken oftast åker fast skriver Pollack själv att mediedrev ofta 

avslutas med att den person som blivit utsatt för drevet blir tillrättavisad eller får avgå (Pollack 

2016:94). Därför går det att diskutera huruvida utgången är särskilt oviss, vilket den kanske inte 

heller är i böcker för den som läst ett par brottsromaner. Men, drev kan uppenbarligen få olika 

konsekvenser för olika personer trots att deras klavertramp är jämförbara. Denna företeelse ligger 

till grund för denna studie och är i min mening ett stort demokratiproblem som bör undersökas och 

lyftas fram. Värt att notera är också att gränsen för medierna mellan att utföra sin plikt som tredje 

statsmakt, det vill säga granska makthavare som är något positivt för demokratin, och att deltaga i 

drev vilket har negativa konnotationer inte är helt tydlig (Pollack 2016:94).

Rapporteringen om politiska skandaler i de nordiska länderna har under de senaste årtiondena ökat 

kraftigt, och det är främst rapportering med fokus på enskilda personer som ökat mest. Det är också 

mot enskilda personer som mediedrev till största delen äger rum. En studie av politiska skandaler i 

de nordiska länderna av Ester Pollack med flera visar på att förekomsten av politiska skandaler i 

mediea ökat kraftigt sedan åttiotalet. Det är skandaler som fokuserar på personer som ökat mest, 

och det är också i rapporteringen om individer som mediedrev är vanligast förekommande. Alla 

drev som undersökts av Pollack har varat minst fem dagar, varpå hennes definition av att ett 

mediedrev måste pågå över en ”viss tid” definieras som minst fem dagar (Pollack 2016:95).
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Ester Pollack presenterar i kapitlet “Extra, Extra. Hon sågas - hon avgår” i boken Skandalens 

markedsplass - Politikk, moral og mediedrev från 2009 en studie av den så kallade ministeraffären 

under regeringen Reinfeldts första tid 2006. Flertalet ministrar anklagades för en blandad kompott 

av att inte ha betalat tv-avgift, för att ha anställt barnflickor svart och för avancerad skatteplanering. 

Bland dessa återfanns kulturminister Cecilia Stegö Chiló, handelsminister Maria Borélius och 

migrationsminister Tobias Billström. Även finansminister Anders Borg var misstänkt för fiffel med 

arbetsgivaravgifter, men i så små summor att han inte var skyldig att betala arbetsgivaravgifter och 

han undslapp vidare granskning. Flera medier och andra aktörer engagerade sig genast i drevet mot 

“fuskande ministrar” som blev den etablerade ramen för tolkning, eller den valda gestaltningen av 

problemet, även fast fusket till största del skett innan dessa personer ens var påtänkta för 

ministerposter (Pollack 2009:100). Att flera medier samverkar och fortsätter gräva fram “smuts” om

den utsatte politikern är mer regel än undantag vid mediedrev (Pollack 2016:93).

Enligt Pollack bekräftar och reproducerar medierna dominerande kulturella uppfattningar och spelar

i sin rapportering på förväntningar som de själva varit med och skapat (Pollack 2009:106). 

Borelius framställs snabbt som en överklasskvinna och representant för högerfalangen inom 

moderaterna, medan Stegö Chilò framställs som en marknadsliberal, barsk karaktär som är avogt 

inställd till public service. Dessa porträtteringar bygger vidare på de förväntningar som senare ska 

bekräftas genom att medierna fokuserar på aspekter som följer med bilden av dessa politiker. I och 

med framställningen av Borelius klingar hennes egna uppgifter om att hon inte haft råd att anställa 

en barnflicka vitt, väldigt falskt (Pollack 2009:106). 

Tobias Billström kryper däremot till korset, erkänner att han inte betalat TV-licens av ideologiska 

skäl och säger att han ångrar sig djupt. Därefter sjukanmäler sig Billström och när han återvänder 

till jobbet är pressen inte särskilt intresserad av att dreva mot honom något mer (Pollack 2009:109). 

Intressant för denna studie är hur det hela slutade. Stegö Chilò och Borélius tvingades avgå efter 

dreven, medan Tobias Billström satt kvar som minister till 2014 och Anders Borg var kvar som 

finansminister även han till 2014 (Pollack 2016:98). Att det var kvinnorna som fick avgå medan 

männen satt kvar på sina poster gör det intressant att i denna studie undersöka hur ett avvikande 

från normen av den vite mannen, i Kaplans fall i form av etnicitet och religiös bakgrund, kommer 

till uttryck i mediedrev och vad detta får för konsekvenser. 

Att Expressen och en bloggare vid namn Magnus Ljungkvist som bidragit till att fälla Maria 

Borelius fick priser för sina insatser i dreven visar på att denna sorts journalistik är något 
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eftersträvansvärt (Pollack 2009:101). Detta torde inverka på hur journalister gestaltar eller 

framställer en politiker i ett mediedrev och inkorporeras i medielogiken. Vem vill inte prisas för sitt 

arbete?

Medieframställningen av ”invandrare”

Tidigare forskning av Gunilla Hultén, doktor i journalistik vid JMK i Stockholm visar på hur 

rapporteringen om islam starkt fokuserar på våld, där begrepp som fundamentalism och islamism 

fungerar som markörer som bidrar till ett visst sätt att tolka nyheterna och framställer islam som en  

våldsam religion (Hultén 2009:86). 

Hultén är inte den första som pekar på att så är fallet. I SOU 2005:56 Det blågula glashuset, tas det 

upp flera exempel på hur massmedia fokuserar på hot och problem i rapporteringen om 

”invandrare” vilket både skapar och upprätthåller negativa stereotyper av invandrare. Detta tycks 

vara en trend som går igen i flertalet EU-länder (SOU 2005:56 s.147). Även Håkan Hvitfelt har 

studerat hur muslimer och islam framställs i svensk media, och redan 1998 kunde Håkan Hvitfelt 

konstatera att 85% av de TV-inslag om islam som studerades fokuserade på våld på ett direkt eller 

indirekt sätt (Hvitfeldt 1998:80). Denna sorts framställning av muslimer och islam har alltså varit 

dominerande under en lång tid.

Gunilla Hultén har också funnit att det i den globaliserade värld vi lever idag ändå tycks finnas en 

bild av ett land som har starka kopplingar mellan det avgränsade geografiska området och en 

nationell kultur. Detta står i motsats till globaliseringens effekter, men trots utvecklingen så verkar 

denna nationalistiska föreställning frodas och reproduceras i inhemsk media (Hultén 2009:19). 

Kristian Steiner har vid Malmö universitet undersökt framställningen av muslimer och islam i 

svensk media, i både kristen och sekulär nyhetsdiskurs. Det material som undersöktes hämtas från 

fyra olika tidningar: liberala Dagens Nyheter, den kristna tidningen Dagen, Världen Idag som 

benämns som kristen höger och den ny-nationalistiska SD-kuriren. Steiners slutsatser är att Världen 

Idag och SD-kuriren framställer islam och muslimer som hot och problem, medan Dagens Nyheter 

och Dagen undviker detta och försöker undvika detta och istället fokusera på konstruktiva lösningar

på de problem som berörs (Steiner 2015:41). 

Materialet som undersökts är från perioden 2006-2007 och är intressant som jämförelse, även om 

det inte är samma tidningars framställningar som undersöks i denna studie.

Framställningen av Kaplan kan tänkas bära spår av denna trend vilket kan få negativa konsekvenser

för allmänhetens bild av honom och hans fortsatta möjligheter som politiker. 
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Metod och material
Detta kapitel inleds med en ingående beskrivning av analysmetoden CDA. Därefter följer en 

presentation av materialet, det vill säga de tidningsartiklar som ligger till grund för analysen.

Metod

För att studera hur framställningen av politiker i mediedrev går till och vad det kan få för 

konsekvenser kommer denna studie innefatta en kritisk diskursanalys av nyhetsartiklar. Det går att 

argumentera för att den kritiska diskursanalysen går att se som både teori och metod, något som 

berörts i kapitlet teorianknytning ovan. Detta kapitel tar upp konceptets metodologiska del och hur 

metoden kommer att användas i denna studie. Metodologin utgår ifrån lingvistikprofessorn Norman

Fairclough och dennes Critical Discourse Analysis (CDA). CDA bygger på övertygelsen att 

semiotiska element är en faktor som påverkar hur sociala praktiker skapas och upprätthålls, som 

inte går att bortse ifrån. Nyhetsrapportering är en sammansättning av sådana element, och dessa 

innehåller alltid diskurser, som står i ett dialektiskt förhållande till andra faktorer som tillsammans 

utgör grunden för sociala praktiker i samhället. Fairclough menar att diskurser fungerar på tre olika 

sätt. För det första som en social aktivitet inom en praktik, som exempel nämner han att en som 

jobbar som anställd i en butik använder ett visst språk i sin yrkesutövning. För det andra så fungerar

diskurser som representationer av andra praktiker såväl som den egna. Till exempel så representeras

fattigdom på olika sätt inom olika praktiker genom diskurser, på ett sätt inom samhällsvetenskap 

och på ett annat sätt i politiska program. För det tredje tar Fairclough upp hur diskurser konstruerar 

identiteter eller sätt att vara. Politikers identitet är delvis semiotiskt konstruerade vilket bidrar till att

skapa olika stilar för hur en politiker eller hur någon i en annan roll eller position i samhället ”ska” 

vara och bete sig (Fairclough 2010:264). 

Den diskursiva aspekten av den sociala ordningen kallas för diskursordning där vissa sätt att skapa 

mening är dominanta och andra marginaliseras i en hierarkisk ordning. Begreppet hegemoni 

används för att beskriva hur vissa dominanta diskursordningar används för att upprätthålla rådande 

sociala relationer (Fairclough 2010:265). Detta är en process i vilken nyhetsmedia har en betydande

roll som är central för denna studie.

Fairclough har tagit fram en modell i fyra stadier för att analysera diskurser. Denna modell kommer 

inte följas till punkt och pricka men själva konceptet CDA är dock en del av det teoretiska paketet 

och ligger till grund för den tvärvetenskapliga kontextualiseringen av studieobjektet, samtidigt som 

det också utgör grunden för analysmetoden. Dessa fyra stadier finns till för att orientera den som 

ger sig på att använda sig av CDA, men det är som sagt på inget sätt en linjär process (Fairclough 
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2010:235). 

Analysen utgår ifrån dessa steg, men själva analysarbetet kommer innefatta en viss del av 

“hoppande” fram och tillbaka mellan olika stadier. I denna studie sker stadie 1 ett steg före de 

individuella analyserna i stadie 2, medan stadie 3 och 4 fokuserar på helheten efter analyserna av de

individuella artiklarna.

Stadie 1 innefattar valet av problem att studera, eller snarare vilka aspekter av problemet som är av 

analytiskt intresse. Faircloughs kritiska diskursanalys tar avstamp i att något socialt problem eller 

förhållande uppfattas som fel eller orättvist och därför bör ändras på. I denna studie är det 

mediernas makt i allmänhet och framställningen av politiker i mediedrev i synnerhet som uppfattas 

som problematisk. Valet av problem och de fokusområden som studien innefattar dikteras också i 

steg 1. Det räcker inte bara att identifiera ett problem, problemets semiotiska aspekter måste också 

identifieras, eftersom det är genom dessa som mening skapas och reproduceras och det är den 

meningsskapande processen genom språkanvändning som ska analyseras (Fairclough 2010:235).

Själva språkanvändningen och diskursen i sig blir inte intressant att studera utan teoretisk bakgrund,

varför det är av största vikt att ämnet kan analyseras tvärvetenskapligt, mot bakgrund av andra 

teorier. Detta eftersom Fairclough menar att diskurser som social praktik både konstituerar vår 

sociala verklighet samtidigt som diskursen är konstituerad av andra sociala praktiker (Winther 

Jörgensen & Phillips 2000:67). Det är också detta om avses med det dialektiska förhållandet mellan 

diskursiva och sociala praktiker, att dessa påverkar och påverkas av varandra. Det som studien 

ämnar analysera är den diskursiva framställningen av politiker, i nyhetsmedia i samband med 

mediedrev och dess konsekvenser, med fokus på Mehmet Kaplan. Det teoretiska paketet innefattar 

teorier som gestaltningsteori (enligt Strömbäck), representation (Hall) och de mer teoretiska 

utgångspunkterna för CDA enligt Fairclough. Även tidigare forskning om mediedrev är relevant för

studien. Dessa teorier och deras roll i studien har utvecklats ytterligare i kapitlet Teori och tidigare 

forskning ovan. Sammanfattningsvis kan man säga att stadie 1 innefattar val av problem, 

studieobjekt och teoretisering av dessa.

Stadie 2 går ut på att identifiera de hinder som står i vägen för att det valda problemet, mediernas 

vinklade framställning av politiker med Kaplan som exempel, kan rättas till. Detta steg handlar 

främst om att synliggöra hur de semiotiska aspekter som bidrar till meningsskapande i artikeln hör 
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ihop med andra sociala praktiker, och hur de påverkar varandra. Här väljs texter ut, i detta fall 

nyhetsartiklar, för vidare analys. Det är här viktigt att välja texter och områden för analys som går 

hand i hand med studiens syfte och utformning (Fairclough 2010:237). I enlighet med 

medialiseringen och gestaltningsteorins premisser och konsekvenser får nyhetsartiklar stor 

betydelse för hur allmänheten uppfattar en specifik händelse eller situation. I produktionen av 

nyhetsartiklar och i språkanvändningen i desamma skapas och reproduceras mening som ligger till 

grund för hur människan uppfattar den sociala världen. Därför kan en diskriminerande, ojämlik eller

exkluderande diskurs bidra till att skapa och upprätthålla sådana förhållanden (Winther Jörgensen &

Phillips 2000:69). 

Denna studie vill bidra till att synliggöra och kritisera denna rådande ordning, och det är av 

ovanstående anledningar lämpligt att börja med att kritiskt analysera nyhetsartiklar som 

meningsskapande enheter.

När texter och analysobjekt valt ut är det dags att utföra själva analysen. Här utförs såväl 

interdiskursiva och intertextuella som lingvistiska och semiotiska analyser. Interdiskursivitet 

beskriver hur nyhetsartiklarna genom att blanda och uttrycka diskurser på nya sätt bidrar till att 

förändra eller konsolidera dominanta diskursordningar. När dessa praktiker bidrar till att 

reproducera den hegemoniska ordningen så är den att betrakta som ideologisk, som betydelse i 

maktens tjänst (Winther Jörgensen & Phillips 2000:77). Eftersom den rådande ordningen och detta 

mediala förfarande i studiens utgångspunkt anses som ett problem och orättvisa så är det av stor vikt

att analysera och belysa. Intertextualitet är ett ännu bredare begrepp som innefattar bland annat 

interdiskursivitet. Intertextualitet avser den process där texter av alla de slag bygger på tidigare 

texter. Det finns tidigare betydelser och händelser som ligger till grund för hur nyare texter blir till. 

Detta är en del av reproducering av rådande diskurser, men också en del i en förändring av diskurser

som uppstår när olika diskurser blandas i produktionen av nya texter (Winther Jörgensen & Phillips 

2000:77). 

Medialiseringen av politiken och andra områden innefattar tydliga exempel av både 

interdiskursivitet och intertextualitet, då politiker får anpassa sig till mediernas villkor, inte minst 

språkmässigt. Därför är det av stort analytiskt intresse att studera hur dessa processer kommer till 

uttryck i nyhetsartiklar om Mehmet Kaplans förehavanden.

Den lingvistiska/semiotiska analysen av nyhetsartiklar fokuserar bland annat på ordval. Vilka ord 
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väljer journalisten eller källorna att använda sig av och vad får detta för betydelse? Att till exempel 

använda metaforer som “flyktingvåg” när man pratar om den aktuella flyktingsituationen i Sverige 

gör att läsaren kan associera till en naturkatastrof och flyktingar kan i förlängningen uppfattas som 

ett hot mot Sverige, bara genom den språkliga framställningen. Detta eftersom att sådana ordval 

avpolitiserar problemet. Av intresse är också hur ideologi i maktens tjänst kommer till och hur 

identiteter skapas genom språkanvändning (Fairclough 2010:245). Även rekontextualiseringar av 

diskurser, när andra diskurser inlemmas i den aktuella diskursen och får ny betydelse är av intresse 

(Fairclough 2010:233).

När analysen av de enskilda artiklarna utförts i stadie 2, går studien vidare till stadie 3 och 4, där 

mer sammanfattande analyser och slutsatser dras av de fynd som gjorts i samband med analysen av 

texterna i stadie 2. 

Stadie 3 innefattar överväganden om det problem som undersöks är nödvändigt för den sociala 

ordning som råder. Går det att åstadkomma en förändring inom den rådande sociala ordningen eller 

måste det till större förändringar? Här blir också ideologibegreppet centralt, då det ska undersökas 

om den sociala problematiken som analyserats, det vill säga framställningen av politiker i media 

bidrar till att upprätta den hierarkiska ordning som domineras av hegemoniska aktörer, strukturer 

och diskurser (Fairclough 2010:239). 

Till exempel kan rasistiska framställningar av politiker i nyhetsmedia bidra till rasism i samhället 

genom att stereotypisera, representera, skapa och återskapa mening. Är detta en produkt av den 

ordning som råder och i så fall, hur ändrar vi på det?

I Stadie 4 vänds det negativa kritiska perspektivet till ett positivt sådant. Här är målet att erbjuda en

inkörsport till olika sätt att ta sig an problemet med den medialiserade framställningen av politiker. 

Vilka möjliga ingångar finns det för att sätta sig upp mot dominanta diskurser som bidrar till att 

skapa ojämlikhet och drabbar vissa grupper och gynnar andra? Vilka möjligheter finns för att ändra 

på de konstruktioner av samhälle och identitet som bidrar till det sociala problemet som undersöks? 

(Fairclough 2010:239).
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Material

Det material som studeras är tidningsartiklar från perioden 15-18 april 2016, dagen då drevet mot 

Mehmet Kaplan tog fart fram till den dag Kaplan avgick från sin post som bostadsminister. 

Artiklarna är utvalda med hjälp av internetdatabasen Mediearkivet Retriever, som tillhandahåller 

sökbara digitaliserade tidningsartiklar. Urvalet är gjort med studiens syfte som bakgrund, vilket 

följer av metodens andra steg, där texter och specifika studieobjekt i väljs ut, mot bakgrund av den 

tvärvetenskapliga kontextualiseringen av det sociala problem som ska studeras (Fairclough 

2010:237).

De artiklar som ingår i analysen är: 

1. EXTREM-TABBEN. Expressen 2016-04-15

2. Äter med extremist, Aftonbladet 2016-04-15

3. STORMEN AV KRITIK, Expressen 2016-04-15

4. Jämförde Israel med nazisterna, Aftonbladet 2016-04-18

5. KAPLAN-ILSKAN, Expressen 2016-04-18

Artiklarna bifogas i pdf-format i bilaga 1.
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Analys
Detta kapitel innehåller en analys av de utvalda artiklar som ligger till empirisk grund för studien.

Stadie 2 – Identifiering av hinder som motverkar möjligheten att rätta 
det sociala problemet

Mediedrevet mot Mehmet Kaplan tog fart i och med att han fångats på bild vid samma bord som 

ledare för turkiska högerextrema och nationalistiska organisationer. Detta rapporterades om i både 

Aftonbladet och Expressen såväl som i andra medier. Drevet består av två olika händelsekluster. 

Det första handlar om Mehmet Kaplans middag med extremister, det andra om hur Kaplan i mars 

2009, alltså flera år innan, jämfört Israels agerande mot Palestina med Nazitysklands behandling av 

judar under andra världskriget.

Artikel 1 - EXTREM-TABBEN

Artikeln med rubriken EXTREM-TABBEN som publicerades i Expressen den 15e april 2016 

behandlar att Mehmet Kaplan ätit middag med turkiska högerextremistiska och nationalistiska 

ledare. Artikeln redogör för vilka som deltog vid middagen, med särskilt fokus på vissa individer, 

men också Kaplans bakgrund och tidigare förehavanden. Att bygga på händelsen med andra 

snedsteg som den som utsätts för drevet gjort är ett vanligt tillvägagångssätt, vilket kan 

exemplifieras med det fyra månader långa grävandet som pågick för att hitta oegentligheter hos 

Håkan Juholt (Pollack 2016:100). Med Pollacks definition av drev som varande under minst fem 

dagar i bakhuvudet så är fallet Kaplan extra intressant, vilket jag återkommer till senare.

Det ges flera olika bilder av vad meningen med middagen var och vad som försiggick under 

kvällen, från flera aktörer. Faktarutor med presentationer av aktörerna och deras organisationer är 

utformade på samma sätt vilket leder till att som aktörerna i artikeln att framstå som likvärdiga. Att 

genom den grafiska framställningen bunta ihop en miljöpartistisk politiker och minister med 

företrädare för våldsbejakande högerextremister bidrar till att bilden av Kaplan försämras genom 

association. Att använda sig av faktarutor är i sig ett kraftfullt journalistiskt knep, eftersom 

faktarutor redan genom sitt namn aspirerar på att presentera en sanning som inte går att motsäga, 

det är ju fakta. Framställningen blir i och med formatet förenklad och bidrar till en stereotypisering 

av islam och politisk islam. Detta är ett tydligt exempel på hur gestaltningen får konsekvenser för 
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framställningen av en händelse, person eller företeelse (Strömbäck 2014:113).

Underrubriken lyder “Bostadsminister Mehmet Kaplan åt middag med ledare för en högerextrem 

turkisk organisation: “Vi känner varandra”, vilket direkt etablerar tolkningsramen för händelsen. 

Etablering av tolkningsramen är ett vanligt förekommande och kraftfullt knep som tas upp inom 

gestaltningsteorin, men också forskare som studerat mediedrev och framställningen av invandrare i 

svensk media (se Strömbäck 2014:113, Pollack 2009:100). Bilden som etableras är att Mehmet 

Kaplan umgås med och känner högerextrema personer, vilket i sig är en manifestation av mediernas

makt. Citatet i underrubriken är en del av ett uttalande som förekommer i sin helhet på den högra 

sidan i uppslaget och lyder som följer:

”Vi känner varandra, inte 100 procent, men jag vet vem han är och han vet vem jag är. Jag tror 

inte att han tycker om vår organisation”.

Ilhan Sentürk, ledare för den turkiska organisationen Grå vargarna.

 

Kaplan får också kommentera, och säger att 

”Det får stå for honom. Jag varken såg honom på plats på den tillställningen eller visste vem han 

var forrän de senaste dagarna när jag har fått reda på vad han heter och vilken organisation han 

tillhor. En organisation som står så långt ifrån mig som det bara går.”

Mehmet Kaplan.

 

Detta moment är av analytiskt intresse då det inrymmer flera av de aspekter som gör medierna så 

mäktiga. För det första väljer Expressen i artikeln att fokusera på att Sentürk påstår att han och 

Kaplan känner varandra. De ger utrymme till Ilhan Sentürk och hans version av bekantskapen 

mellan dem båda. Därmed är tolkningsramen etablerad i början av artikeln. Med det i bakhuvudet 

leds läsaren in i en tolkning, där tidigare partier i texten som underrubriken ligger till grund för hur 

resten av texten tolkas. Det är en sorts intratextualitet inom samma artikel, snarare än 

intertextualitet. En lokal koherens där stycken i texten och hur de bygger på och hänger ihop med 

varandra sätter ramen för hur resten av texten uppfattas. Samtidigt måste konceptet att ”känna 

varandra” problematiseras i denna analys, då meningen med det kan sträcka sig från att ha hälsat på 

varandra en gång till att vara bästa vänner från en ung ålder, och olika parter kan ha olika 
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uppfattningar om en och samma vänskap eller förhållande där man kan anses känna varandra. 

I en faktaruta presenteras tidigare tillfällen där Kaplan varit i blåsväder och dessa instanser bygger 

tillsammans med denna artikel på varandra för att framställa Kaplan som islamist, antisemit och 

som ett hot mot den rådande ordningen i ett intertextuellt förfarande. Intertextualitet är enligt 

Winther Jörgensen och Phillips ett sätt att upprätthålla rådande ordningen eller förändra den och 

skapa nya diskurser, det fungerar alltså bägge vägar (Winther Jörgensen & Phillips 2000:77). I 

denna artikel verkar framställningen för att förstärka rådande diskurs, varför den är att anse som 

ideologisk, som en diskursiv praktik i maktens tjänst (Fairclough 2010:60).

Att Expressen väljer att fokusera på Kaplans kopplingar till högerextrema och radikala muslimska 

organisationer är en interdiskursiv aspekt kan tolkas som en påbyggnad av en invandrings- eller 

flyktingdiskurs som i Sverige och Europa under senare år kommit att fokusera på flyktingar som ett 

hot. Stora delar av de flyktingar som kommit till Europa under den så kallade “flyktingkrisen” har 

ursprung i mellanöstern och populistiska partier på högerkanten går framåt i många länder runt om i

världen genom att fokusera på problem och skillnader mellan människor. Diskursen formas av den 

sociala situationen och medierna bidrar med sin framställning av problemet till att reproducera den 

sociala praktiken (Fairclough 2010:59). 

Islam och islamism får en väldigt stor roll i artikeln om Kaplans middagsförehavanden. I artikeln 

finns en faktaruta med rubriken “Kaplan har varit i blåsväder förut” där det bland annat framgår att 

Kaplan blivit kallad islamist efter ett uttalande om islamofobins roll i rekryteringen av muslimska 

ungdomar till IS. Han ska också enligt den socialdemokratiska politikern Nalin Pekgul ha fört en 

dold islamistisk agenda. 

”Bostadsministern har tidigare blivit kritiserad av den tidigare riksdagsledamoten Nalin Pekgul (S)

for att fora en dold islamistisk agenda.” 

Framställningen pekar fortsatt på att islamism är något icke-önskvärt, som Kaplan utövar under 

dolda former och därför bör kritiseras för detta. Pekguls uttalande är tidningens sammanfattning av 

en debattartikel hon skrivit i Dagens Industri och innehåller långt fler poänger och motiveringar än 

vad som bjuds i Expressens artikel. Detta torde bero på nyhetsartikelns begränsade utrymme och 

vinkel, men det bidrar ändå till att förankra betydelsen av islamism och i förlängningen islam som 

religion samt Kaplan som politiker och person.
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I artikeln framställs islamism som något avskyvärt när det används för att beskriva organisationer 

som de Grå Vargarna som sägs ha 694 mord på sitt samvete. Betydelsen av islamism eller politisk 

islam fixeras genom den diskursiva framställningen till något våldsamt, likt terrorism, vilket torde 

få konsekvenser för troende muslimers möjlighet att arbeta som politiker i och med relationen 

mellan text och sociala praktiker. Inte minst gäller detta för Kaplan som själv stämplas som 

islamist, där det framställs som något negativt. Islamism är per definition politisk islam men 

islamism kan betyda flera olika saker, allt från politiska grunder till politiken, jämför med KD i 

Sverige, till radikal våldsam islam och är därmed inget entydigt begrepp. Att framställningen av 

islam ser ut på det här sättet är dock inget nytt. Tidigare forskning har visat på att rapporteringen 

om islam i svensk media fokuserar på våld, med fundamentalism och islamism som vanligt 

förekommande begrepp vilket bidrar till att fixera bilden av islam som en våldsam religion (Hultén 

2009:86).

Att Expressen som en tidning med liberal politisk färg också väljer att fokusera på dessa negativa 

aspekter är intressant i förhållande till tidigare studier som visat på att andra liberala tidningar valt 

att göra tvärtemot (Steiner 2015:41). Det går inte att dra några tvärsäkra slutsatser om att även 

liberala medier hakat på den problemfokuserade framställningen som tidigare kommit till uttryck i 

nationalistiska och högerkristna tidningar, men det är ändå ett intressant fynd. 

Den språkliga framställningen bygger vidare på en form av liberal demokrati-diskurs som bidrar till 

att konsolidera den rådande liberala demokratin i sin hegemoniska position, som överlägset islam 

och islamism och målar upp Kaplan som någon som inte delar liberala demokratiska värderingar. 

Artikeln bidrar i förlängningen till att förstärka den islamofobi som Kaplan talat om. Detta går att 

tolka som ett fall av vad Fairclough skulle kalla den ideologiska dimensionen av hegemonisk kamp,

nämligen ett semiotiskt förfarande som befäster status quo, där västerländsk liberal demokrati 

dominerar (Fairclough 2010:62). Den hegemoniska kampen eller ett hegemoniskt förhållande 

behöver visserligen inte vara av ondo, men stereotypisering och marginalisering av muslimer i 

denna framställning är knappast något som är förenligt med demokratins idé om människors lika 

värde.

Genom att förenkla det mångtydiga begreppet islamism och fixera betydelsen som något våldsamt, 

bidrar Expressens framställning i artikeln till att förstärka en uppdelning mellan ”vi” sekulära eller 

kristna västerlänningar och dom, fanatiskt religiösa människor från mellanöstern. Detta är ett led i 

vad Stuart Hall kallar stereotypisering. Här finns ett tydligt inslag av makt, där stereotypiseringen 
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gör det möjligt att i ett dikotomt förhållande säga att “vi” är så här och “dom” är så där, där “vi” står

för de positiva aspekterna (Hall 2013:247). När Kaplan framställs som en av “dom” och tillskrivs de

negativa drag som den gruppen enligt stereotypen delar, som är underlägsna “våra” ideal, så 

kommer allmänhetens bild av honom påverkas negativt, Kaplans förutsättningar som politiker 

kommer försämras och den hegemoniska maktbalansen konsolideras när text, diskursiva praktiker 

och sociala praktiker påverkar varandra (jmf Fairclough 2010:62)

I artikeln används ord som extrem, i rubriken “EXTREM-TABBEN” vilket bidrar till att ge bilden 

av Kaplan som potentiell islamist, i den mening islamism porträtteras i diskursen. Detta eftersom 

extremism är starkt förknippat med muslimsk terrorism. Extrem betyder ju också att någonting är i 

mycket hög grad, vilket får konsekvenser för hur artikeln uppfattas, och detta sker redan på 

rubriknivå. Enligt en definition av begreppet islamism som politisk islam så är det inte fel att kalla 

Kaplan för islamist, då han är en muslimsk politiker, men när islamism framställs som våldsam, 

radikal islam blir det problematiskt. Detta eftersom det sker en sorts stereotypisering av islamism 

där samtliga aktörer i artikeln förknippas med begreppet direkt eller indirekt.

Kaplan säger 

”Jag är alltid noga med vilka jag träffar och i vilka sammanhang. När det gäller organisationer 

som finns i den turkiska gruppen så finns det de som har en ideologi som står väldigt långt ifrån 

mig. En del av dem träffar jag och en del träffar jag inte. Det handlar helt och hållet om min 

tydlighet och jag står upp for alla människors lika värde” 

Mehmet Kaplan.

 

Uttalandet blir svårt för läsaren att ta på allvar efter att Kaplans omdöme ifrågasatts och ”ord står 

mot ord”. Tolkningsramen etablerats och stereotypiseringen av muslimer och islam har förstärkts 

tidigare i artikeln. Denna framställning bygger interdiskursivt vidare på diskursen om islam som en 

våldsam religion. Tidigare sätt framställa islam ligger till grund för hur texten utformas och läsarens

tolkningsmöjligheter samtidigt som diskursens dominanta meningar befästs.
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Artikel 2 - “Äter med extremist”

I Artikeln “Äter med extremist” som också publicerades den 15 april 2016 skriver Aftonbladet om 

samma ämne som i artikeln ovan, nämligen Mehmet Kaplans middagssällskap. Artikeln använder 

samma bild som föreställer middagsbordet med Kaplan i ena änden och Barbaros Leylani, 

skandalomsusad före detta vice ordförande i Turkiska riksförbundet och Ilhan Sentürk, ordförande 

för de Grå vargarna i Sverige. Artikeln redogör för vilka som deltog vid middagen och deras 

bakgrund. Därefter görs försök att utreda huruvida Kaplan var medveten om vilka som deltog på 

middagen och Kaplan, Leylani och Sentürk får ge sina versioner av kvällens händelser. Här ligger 

fokus mer på själva händelsen och deltagarna än på Kaplans person och tidigare snedsteg från hans 

sida.

Det som främst är av analytiskt intresse i denna artikel är Kaplans kommentarer: 

”Barbaros Leylanis uppmärksammade hat- och våldsretorik är fruktansvärd. Jag har inget samrore

med Leylani eller organisationen Grå vargarna over huvud taget. Jag och Miljopartiet tar alltid 

fullt avstånd från alla typer av hogerextrema organisationer och yttringar. Det är bra att Leylani 

har lämnat alla sina uppdrag i Turkiska riksforbundet” 

Mehmet Kaplan.

Ett tydligare avståndstagande är svårt att formulera. Ändå verkar inte Expressens journalist 

intresserad av att ge någon legitimitet till Kaplans uttalande i framställningen. Kaplan slår sedan 

ifrån sig kritiken med att säga att han inte kan ansvara för vilka som deltar på en middag som inte 

han arrangerar. Detta verkar inte gå hem hos varken kollegor eller journalister. Detta går att jämföra

med Tobias Billströms agerande vid ministerskandalen 2006. Billström lade alla kort på borden och

sjukanmälde sig, vilket ledde till att medias intresse för honom svalnade. Fokus hamnade istället på 

att gräva fram mer smuts på de andra ministrarna. Billström klarade sig med jobbet i behåll medan 

Cecilia Stegö Chilò och Maria Borelius utsattes för vidare drev och bägge två fick lämna sina poster

(Pollack 2009:109). 

Att döma av Pollacks slutsatser tycks det vara klokt att lägga alla korten på borden och göra en 

pudel snarare än att stå upp för att man agerat med goda intentioner. Annars är massmedierna 

benägna att fortsätta gräva och drevet trappas upp. Detta illustreras i artikeln genom ett uttalande 

som tillskrivs Ilhan Sentürk
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”Han (Sentürk) bekräftar att han var med på middagen men säger att han inte pratade med

Mehmet Kaplan eller i forväg visste att han skulle närvara.” 

Detta borde styrka Kaplans uttalande om att han inte heller visste vilka som skulle deltaga på 

middagen men i och med den tolkningsram som etablerats så tillskrivs dessa uttalanden ingen 

särskild vikt. Överlag så är det istället uttalanden eller insinuationer från journalisterna som 

bekräftar det narrativ som målats upp från början som blir framträdande och Kaplan måste istället 

försvara sig från de anklagelser som framkommer av den journalistiska framställningen. Även här 

går det att dra paralleller till ministerskandalen 2006. När Billström erkände sina fel,  ställde sig i 

skamvrån och därmed gav journalisterna vad de ville ha så lät de honom vara och fokuserade på de 

andra felande ministrarna. Det blir till slut ett moraliskt dilemma: att stå för sina handlingar och 

värderingar eller vika sig för pressen för att rädda sin karriär. Sammantaget visar detta på hur stor 

makt medierna har i att välja vinkel och etablera en tolkningsram. Det blir väldigt svårt att i 

efterhand presentera ett annat sätt att se på händelsen. Du gör som medierna vill, annars kommer de 

att förgöra dig.

Även i denna artikel används citatet där Sentürk säger att han inte tror att Kaplan tycker om deras 

organisation, och Kaplan tar tydligt avstånd från både de Grå vargarna och Barbaros Leylani, men 

detta får ingen större bäring i artikeln då tolkningsramen med Kaplan som felande politiker och 

potentiell islamist i ordets våldsamma betydelse etablerats. Redan i underrubriken skuldbeläggs 

Kaplan

”Bostadsminister fångad på bild med hogerextrem ledare”

Formuleringen antyder att Kaplan försökt dölja detta och blivit tagen på bar gärning, med fingrarna 

i kakburken och så vidare. Den vinkeln som Aftonbladet i detta fall väljer leder in läsaren är att 

Kaplan är skyldig till något, som han dessutom försökt dölja. Att medierna har möjlighet att välja 

vinkel att rapportera om är ett starkt inslag av makt som praktiseras genom mediernas framställning.

Enligt gestaltningsteorin är detta ett sätt för medierna att utöva makt, då de väljer ett perspektiv före

ett annat, vilket får konsekvenser både för läsarens tolkning av händelsen och för den inblandade 

politikern (Strömbäck 2014:114). Samtidigt bygger det intertextuellt vidare på Pekguls debattartikel

som anklagar Kaplan för att föra en dold agenda.
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Samtidigt kan denna framställning bidra till en form av stereotypisering. Genom att framställa att 

Mehmet Kaplan suttit vid samma bord som högerextrema våldsverkare som något han gjort med 

uppsåt, trots citat både från Kaplan och Sentürk som pekar på motsatsen, bidrar Expressen till att 

förstärka stereotypen om muslimer. Det står inget explicit om Kaplan som potentiell terrorist eller 

islamist i denna artikel, men genom att redan i rubrik och underrubrik bunta ihop Kaplan med 

Leylani och Sentürk leder artikeln in läsaren på detta spår. Tänk om Kaplan är radikal islamist? Att 

välja en vinkel och förenkla verkligheten är i enlighet med gestaltningsteorins premisser en 

nödvändighet för journalister och medier, men det är också en form av maktutövning (Strömbäck 

2014:114). 

Just denna gestaltning är ett fall av intertextualitet och interdiskursivitet där artikeln bygger vidare 

på en terrorismdiskurs som varit framträdande i media under en lång tid (Hvitfelt 1998:80 och 

Hultén 2009:86). Betydelsen av ordet terrorist representeras allt som oftast genom en man från 

mellanöstern med en Kalashnikov i näven eller ett bombbälte runt torson och förknippas starkt med 

islam. Gör en bildsökning på din favoritsökmotor om du inte tror mig. Antalet terrordåd med 

jihadistiska motiv ökade visserligen från fyra under 2014 till 17 under 2015 (Europol 2016:22) men 

dessa 17 utgjorde ändå bara 12,4% av det totala antalet attacker som var 211 enligt Europols 

definition (Europol 2016:11). Den samlade framställningen av att terrorism och islam hänger ihop 

som ler och långhalm är i sig en kraftig och rasistisk stereotypisering, som till viss del förekommer 

och förstärks i rapporteringen om Mehmet Kaplan. Sedan en lång tid tillbaka och i synnerhet sedan 

9/11 och starten av “The War on Terror” har politiker med George W. Bush i spetsen och medier 

målat upp muslimer och människor som hotar västerlänningars frihet och levnadssätt. Som exempel

sa dåvarande president Bush ”On September the 11th, enemies of freedom committed an act of war 

against our country”  till kongressen 20/11 2001 i sin krigsförklaring mot terrorismen. Denna 

framställning innehar fortfarande en dominant position och gör det svårt om inte omöjligt att tala 

om terrorism ur något annat perspektiv, vilket är en sorts maktutövning. “War on terror” är i sig en 

rasistisk formulering eftersom detta krig nästan uteslutande utspelat sig i mellanöstern med 

”österlänningar” som motståndare. Denna frasering förstärker betydelsen av terrorist som en 

våldsam muslim. Samtidigt bortser denna definition av terrorism från både andra grupperingar och 

statsterrorism som till exempel Israels agerande i Palestina och USAs agerande i Vietnam 

(Fairclough 2010:475). 
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Som förklarats tidigare bygger begreppet representation på att vi människor genom två olika 

system, språk och mentala bilder som motsvarar saker och ting, förstår och skapar mening av 

framställningar på samma sätt (Hall 2013:3). Detta sätt att skapa mening är ständigt närvarande i 

terrorismdiskursen och bidrar till att den mentala bilden av en terrorist blir den skäggbeprydde 

muslimen, och förstärker detta specifika sätt att se på världen. Denna form av representation av 

muslimer bidrar även den till en stereotypisering och naturaliserar skillnader mellan oss och dem, 

västerlänningar och muslimer. Därmed bidrar  framställningen också till att befästa västs moraliska 

överlägsenhet hegemoniska position (Hall 2013:247).

Nu kan det tyckas att vi är väldigt långt ifrån en artikel i Aftonbladet om Mehmet Kaplan och hans 

bordskamrater, men det är ännu ett exempel på hur texter och diskursiva praktiker påverkar sociala 

händelser och strukturer och vice versa, i det som Fairclough benämner det dialektiskt-relationella 

förhållandet till varandra (Fairclough 2010:230), men också hur olika diskurser införlivas i 

varandra.

Vid en första anblick kan läsaren uppfatta artikeln som neutral och saklig, men efter vidare analys 

kan semiotiska element framgå, vilka bygger upp en gestaltning av fenomenet och fungerar 

ideologiskt i den mening att den rådande ordningen upprätthålls (Fairclough 2010:231). 

Terrorismdiskursen ägs och definieras av dominanta grupper i väst och nyhetsgenren i västerländsk 

media domineras av detta sätt att se på och beskriva världen, varpå mening kontinuerligt skapas och

upprätthålls. Stefan Löfvén figurerar också i underrubriken, under “Bostadsministern fångad på bild

med högerextrem ledare” står det: “Lofven: Det är djupt beklagligt”. Denna framställning torde 

verka negativt för Kaplans öde.

Senare under året kommer Löfvén att åka till Saudiarabien och hälsa på hos diktatorn och trogne 

vapenköparen Kung Salman. Förre utrikesministern Carl Bildt har suttit i styrelsen för Lundin Oil 

vars ordförande är misstänkt för folkrättsbrott i Sudan. Björn Söder har “fångats” på bild med en 

före detta SS-officer och är idag andre vice talman i Sveriges riksdag. Löfvén har visserligen 

diplomatiska uppgifter som statsminister och Söder figurerar i ett parti med högerextrema rötter där 

dylika snedsteg med inkonsekvent inställning till nolltoleransen mot rasism är vanligt 

förekommande. Att Bildt trots flera skandaler fått sitta kvar och fått nya viktiga positioner visar på 

hur mediedrev slår olika mot olika personer. Detta är ett exempel på hur semiotiska element som 

framställningen av Kaplan och sociala element som hans fortsatta politiska karriär påverkar 

varandra, där Kaplan får klä skott för de andra middagsdeltagares åsikter och handlingar medan 
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Bildt slipper undan ”guilt by association”. Det är inte orimligt att anta att stereotypiseringen av 

muslimer och framställningen av Islam som en våldsam religion får konsekvenser på individnivå i 

en situation som Kaplan försatt sig i. Carl Bildt är en vit man som representerar den härskande 

klassen och torde kunna dra fördelar av detta på ett eller annat sätt. Sambandet mellan texter och 

sociala händelser är enligt Fairclough en process som kan fungera ideologiskt i att upprätthålla 

rådande maktrelationer och marginalisera eller utestänga andra grupper (Fairclough 2010:230). 

Politikernas öden och skillnaden mellan dessa tycks styrka denna tes.

Artikel 3 - “STORMEN AV KRITIK”

Samma dag som Kaplans middag uppmärksammas så publiceras också artikeln STORMEN AV 

KRITIK i Expressen. Artikeln ger utrymme till andra politiker och deras syn på händelsen, det vill 

säga Kaplans middag. En snabb översikt av artikeln med de kritiska glasögonen på ger en tydlig 

bild av vilken vinkel som valts. Underrubriken i ingressen lyder Politikernas dom: “Han borde 

avgå”, “Djupt beklagligt”, “Det är fullständigt oacceptabelt”. I artikeln finns också underrubrikerna 

“Får mig att må illa”, “Han borde lämna partiet” och “väldigt anmärkningsvärt”. Gestaltningen av 

händelsen är etablerad genom rubriksättningen och citaten från politikerna visar på en stark 

konsensus, Kaplans agerande är oacceptabelt och han kan inte sitta kvar på sin post. Denna 

tolkningsram sätter givetvis press på Kaplan, men också på Miljöpartiets språkrör och Stefan 

Löfvén. Framställningen i artikeln bidrar till att forma hur händelsen mottas och detta sker i ett 

dialektiskt-relationellt förfarande mellan text och sociala praktiker och händelser som påverkar 

varandra (Fairclough 2010:230). 

Underrubrikerna “Får mig att må illa”, “Han borde lämna partiet” och “Väldigt anmärkningsvärt” 

förstärker vinkeln. “Får mig att må illa” är en del av ett citat från Alice Bah Kuhnke som 

intertextuellt bygger vidare på tidigare rapportering. Inte om Kaplan, citatet åsyftar Barbaros 

Leylanis uttalande om armenier som hundar och lyder:

”Det är självklart for mig att extremister och åsikter och inriktningar som den här personen på 

middagen står for inte har någon plats i vårt demokratiska samhälle, inte någon plats alls. Och 

dessutom det som hände i lordags och de vedervärdiga uttalanden som gjordes är ju oacceptabla. 

De får mig att må illa, säger Alice Bah Kuhnke.” 

I den form det presenteras inkorporeras det diskursivt i rapporteringen om Kaplan och bidrar 

därmed till att spetsa till rapporteringen. Detta är ett fall av tillspetsning som enligt 
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gestaltningsteorin är ett verktyg som medier använder i sin framställning av en händelse eller ett 

ämne (Strömbäck 2010:388). Att välja just denna vinkeln är en form av maktutövning från 

journalisten som skulle kunnat se ut på ett helt annat sätt.

Vad gäller ordval i artikeln förekommer en hel del metaforer. Formuleringar som “Stormen av 

kritik” redan i rubriken och “kritiken haglar” som liknar kritiken med naturfenomen bidrar till att 

avpolitisera kritiken och tar bort agenten ur ekvationen. Kritiken framställs som något naturligt och 

lingvistiska knep av dessa slag är ett effektivt sätt att etablera en tolkningsram, vilket ofta sker i 

början av mediedrev (Pollack 2009:100).

Att ta avstånd från våldsverkare och extremistiska organisationer och kritisera samröre med sådana, 

genom den anti-våldsdiskurs som dominerar rapporteringen är en rådande ordning som  är 

eftersträvansvärd ur ett demokratiskt perspektiv. Samtidigt får samröre med våldsverkare olika 

konsekvenser för olika personer. Enligt en rapport skriven av Human Rights Watch har Carl Bildt 

genom sin roll i Lundin Petroleum i viss mån bidragit till ökad beväpning och våld i Sudan, då stora

delar av inkomsterna från oljeförsäljning enligt Human Rights Watch använts till att köpa vapen 

som används i krig mot rebellrörelsen i Sudan (Human Rights Watch 2003). Dessa händelser skulle 

kunna ha varit fokus för ett mediedrev som skulle kunnat betyda slutet på  Carl Bildts politiska 

karriär, vilket inte blev fallet. För Mehmet Kaplan däremot ledde drevet mot honom till att han var 

tvungen att avgå, då han kritiseras för bristande omdöme och framställs bära en del av skulden för 

det som hans bordskamraters organisationer gjort. Självklart är det många faktorer som spelar in, till

exempel hur den berörda politikern bemöter kritiken, men medieframställningen av händelser kan 

ha avgörande betydelse, inte minst när det kommer till inramningen och etablerandet av 

tolkningsramen.

Nästa kapitel i mediedrevet mot Mehmet Kaplan tar vid när Svenska dagbladet den 17 april 

publicerar uppgifter om att Kaplan har jämfört Israels behandling av palestinier med nazisternas 

behandling av judar i Tyskland under 1930-talet. Detta inträffade i ett tv-program 2009 och dagen 

efter skriver Expressen och Aftonbladet om dessa ”nya” upptäckter. Detta tycks också bli droppen 

som får bägaren att rinna över för Mehmet Kaplans fortsatta politiska karriär.
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Artikel 4- Jämförde Israel med nazisterna (Aftonbladet) och

Artikel 5 – KAPLAN-ILSKAN (Expressen) 

Artiklarna 4 och 5 behandlar Kaplans uttalanden och är i deras huvudfokus och disposition väldigt 

lika varandra, varför de analyseras parallellt nedan.

Artiklarna 4 och 5 i underlaget redogör för Kaplans middag och bygger på drevet med  

omständigheterna kring hans jämförelse mellan Israel och Nazityskland. Det förs i artikel 5 i bevis 

att dessa är antisemitiska enligt EU-parlamentets arbetsgrupp mot antisemitism och deras definition 

av begreppet. I artikel 4 intervjuas en idéhistoriker som forskat om antisemitism för att konstatera 

att uttalanden är anti-semitiska. Att använda sig av experter ger tyngd till resonemangen och 

befäster den rådande uppfattningen. Att använda sig av eliter som EU har samma effekt, men det är 

också dessa eliters åsikter och definitioner som reproduceras genom framställningen i medier. På så 

sätt fungerar framställningen ideologiskt, även om denna ideologi inte är explicit i artikeln 

(Fairclough 2010:60). 

I artikel 4 får sedan Mona Sahlin i egenskap av nationell samordnare mot våldsbejakande 

extremism uttala sig och säger följande:

”Middagen är forvisso ett sammanhang man kan hamna i som man i så fall måste hantera tydligt. 

Man måste ta avstånd och det ser inte jag vad jag kunnat folja i media. Foreträder man det 

offentliga Sverige måste man forstå och veta vilken betydelse olika organisationer har, säger Mona

Sahlin.” 

Detta citat är intressant eftersom det illustrerar hur kommunikationen kring är medialiserad. Det är 

medierna som även politiker som Sahlin får sin information ifrån och sätter sin tillit till, och det är 

via medierna som Kaplan måste ta avstånd. I analysen av artikel 1 och 2 ovan har jag presenterat 

hur Kaplan tydligt tagit avstånds, men också att Expressen i framställningen åsidosatt dessa för att 

istället föra fram en annan bild. Detta kan vara en bidragande orsak till att Sahlin inte tycker sig ha 

sett något avståndstagande.

I artikel 5 tillkommer också Annie Lööf och Tomas Tobé där de som oppositionspolitiker får 

utrymme att ge sin syn på saken. I artikel 5 finns också en faktaruta som redogör för utveckling 

över de dagar som gått sedan Kaplans middag blivit allmän kännedom, vilket ger en tydlig bild av 
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en omdömeslös och kritiserad minister. I artikel 4 ställer journalisten frågan till Mona Sahlin om 

Mehmet Kaplan kan sitta kvar i regeringen. Hon svarar att det inte är hennes sak att bedöma. Denna

framställning får dock konsekvenser för Kaplans möjligheter till fortsatt karriär som minister. Detta 

är ännu en yttring för det dialektiskt relationella sambandet som Fairclough menar att diskurser och 

sociala praktiker figurerar i, där semiotiska uttryck påverkar sociala praktiker och vice versa 

(Fairclough 2010:264).

Kaplan försvarar i bägge artiklarna uttalandet med att hänvisa till bilder som han visade senare 

under sändningen i TV-programmet år 2009. De föreställde hur palestinska affärer märkets upp av 

Israel och jämförelsen är hur judiska affärer märktes upp av nazisterna i Tyskland. Det skulle 

mycket väl kunna vara en relevant jämförelse, men diskursen kring antisemitism som framkommer i

artikeln visar hur EUs definitioner av antisemitism sätter gränser för hur det blir möjligt att uttrycka 

sig kring Israels behandling av palestinier. Detta går att tolka som en instans av det dialektiskt 

relationella förhållandet mellan diskursens semiotiska delar och samhälleliga praktiker. Fairclough 

menar att detta förhållande är av stort analytiskt intresse för att förstå hur mening skapas, förändras 

och upprätthålls (Fairclough 2010:230). En framställning av detta slag är således ett led i att 

upprätthålla den rådande ordningen, genom att begränsa möjligheten att kritisera Israels agerande 

utan att per definition uttrycka sig antisemitiskt. 

Det framgår tydligt av Lööf och Sahlins reaktioner i bägge artiklarna att dessa uttalanden är 

oacceptabla. Lööf säger också att sådana uttalanden kan skada Sverige. Detta uttalande är intressant 

på många olika sätt. Citatet lyder:

"De uppgifter som framkommit om Mehmet Kaplan under de senaste dagarna är graverande. Den 

horribla jämforelsen mellan Israel och Nazityskland är historielos och djupt osmaklig. Att ett 

statsråd agerar så omdomeslost riskerar att skada Sverige. Stefan Lofven bor allvarligt overväga 

om Kaplan kan sitta kvar i regeringen. " 

För det första så skapas meningen att kritik mot Israels agerande är olämpligt, vilket också förstärks

av såväl EUs definition som av att det blir stort medieuppbåd på grund av en jämförelse av två till 

synes liknande, diskriminerande handlingar. Även Tobé säger att ”Det skadar bilden av Sverige”. 

Detta ger uttryck för en svensk nationalistisk diskurs som enligt tidigare forskning lever och frodas i

svensk media, trots att globaliseringen på många sätt luckrat upp både kulturella gränser och 

31



geografiska avstånd, inte minst genom internet (Hultén 2009:19).

Åsikten att uttalanden som Kaplans riskerar att skada Sverige följer en annan medial trend, 

nämligen framställningen av islam som ett hot (Hultén 2009:86.) Det skrivs inte explicit i artikeln 

att hotet är från islam, men eftersom uttalandena gjordes i ett program om islamofobi och det 

faktum att drevet mot Kaplan till stor del fokuserat på religiösa faktorer och spekulationer om 

islamism i dess mer radikala betydelse tolkar jag detta som ett fall av intertextualitet. Denna artikel 

bygger vidare på tidigare texter om ämnet och ett framstående tema har varit radikal islamism, 

vilket både sätter ramen för hur kommande texter kan skrivas, men också hur läsarna kan tolka 

dessa texter (Winther Jörgensen & Phillips 2000:77). Detta eftersom denna tolkningsram etablerats 

tidigt i drevet mot Kaplan.

Stadie 3 – Är den aktuella framställningen av politiker i mediedrev något
som behövs för den rådande sociala ordningen?

I stadie 3 och 4 ämnar jag presentera de slutsatser som framkommit i analysen av de utvalda 

artiklarna. Stadie 4 innehåller därutöver även förslag på möjliga åtgärder för att få bukt med det 

sociala problem som framställningen i media är en del av.

Att framställningen av Kaplan fokuserar på hans samröre med muslimska extremister är ingen 

överraskning utan snarare ett förfarande som följer tendenser som tidigare forskning konstaterat vad

gäller mediernas framställning. Kaplan kopplas genom den semiotiska framställningen ihop med 

högerextrema våldsbejakande muslimska personer och organisationer, trots att både Kaplan själv 

och Ilhan Sentürk från Grå vargarna uttalar sig om att de står långt ifrån varandra. Framställningen 

av Islam som en våldsam religion följer ett mönster som blivit allt vanligare sen 11 september 2001,

nämligen att rapporteringen om islam och muslimer fokuserar på negativa aspekter och våld 

(Hultén 2009:84). 

Framställningen bidrar också till en representation som skapar och förstärker ett vi och ett dom. Vi 

västerlänningar, svenskar eller kristna och dom från mellanöstern. Denna form av representation 

bidrar till att naturalisera skillnader mellan olika folkgrupper och göra dessa skillnader naturliga och

oemotsägliga. Därmed konsolideras också den rådande ordningen och den västerländska kulturen 

och gruppen av människors överlägsenhet i förhållande till muslimer. Detta kan utifrån Stuart Halls 
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slutsatser tolkad som en form av stereotypisering, som i sig är en form av maktutövning med 

ideologiska drag som reproducerar rådande diskurser, strukturer och ordning (Hall 2013:247). 

Det ideologiska elementet behöver inte vara explicit i texten, som var fallet i artikel 1 – 

Extremtabben, vilken i huvudsak fokuserar på om Kaplan är islamist eller inte. Diskursers 

ideologiska verkan kan också ske implicit (Fairclough 2010:239). Märk väl att ideologibegreppet 

här inte används för att beskriva en politisk riktning eller filosofi, vilket är en mer vedertagen 

betydelse inom statsvetenskapen. Ideologi verkar i Faircloughs mening för att upprätthålla 

maktförhållanden genom att producera mening, och makten upprätthålls genom hegemoniskt 

meningsskapande snarare än genom våld (Fairclough 2010:73). 

Stereotypiseringen av ”de andra”,  konstruktionen av skillnader mellan olika människor och att 

vissa folkgrupper universellt tillskrivs vissa egenskaper verkar också som ett maktmedel för 

hegemoniska grupper att behålla och befästa sin position. Speciellt medietexter har en stor del i hur 

mening förs vidare, förvandlas och sätts i nya kontexter genom textuella kedjor som får 

konsekvenser för sociala relationer, praktiker och identiteter (Fairclough 2010:76). 

Inslag av denna sorts framställningar är vanligt förekommande i rapporteringen om Mehmet 

Kaplans förehavanden och hans etnicitet och religion får oproportionerligt stort utrymme i 

bevakningen.

Tillspetsade och polariserande framställningar är en strategi inom medielogiken för att nå ut med 

journalistik genom bruset i dagens samhälle. I och med den ökade medialiseringen av bland annat 

politik och samhälle får medierna större och större makt. Den ökade förekomsten av 

personfokuserade skandaler i medierna och att mediedrev får olika konsekvenser för de berörda 

politikerna är ett demokratiskt problem som ger olika förutsättningar för människor med olika 

bakgrund. Om muslimska politiker som begår misstag får stå till svars för vad en liten del av andra 

muslimer gör så blir det svårt för dem att fortsätta sin politiska gärning, speciellt med den 

dominerande framställningen av islam och muslimer som våldsamma. Mediernas organisation och 

ekonomiska förhållanden där de främsta källorna för intäkter numera kommer från 

annonsförsäljning snarare än presstöd eller partimedel är en rådande ordning som ligger till grund 

för hur medieframställningen blir till. Att välja vinkeln att Mehmet Kaplan var på middag, det 

visade sig att det var högerextrema personer på middagen, Kaplan visste inte om det och fördömde 

dessa organisationer när han fick veta, hade knappast givit lika stor spridning eller lika många klick 
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som den vinkel som Expressen och Aftonbladet nu valde. 

Att medierna har makten att tidigt etablera en tolkningsram enligt sin egen logik är en faktor som 

får stora konsekvenser för allmänhetens bild av enskilda händelser, speciellt ur ett 

konstruktivistiskt, meningsskapande perspektiv där mening inte går att “ta på” utan skapas genom 

kommunikation. Dessa framställningar får också konsekvenser för andra praktiker i samhället och 

vice versa, i och med det dialektiskt-relationella förhållande mellan semiotiska och sociala element 

(Fairclough 2010:230).

Journalistikens arbetssätt med tillspetsade framställningar, stereotypisering och fokus på våld vid 

medieframställningen av islam är bara några exempel på hur den rådande ordningen kan skydda sin 

hegemoniska position. Detta förfarande pågår i en cirkulär process där andra bilder marginaliseras. 

Så länge som medieklimatet styrs av antalet klick och denna rådande ordning gynnar eller skyddar 

politiska och ekonomiska eliter så går det att anta att stereotypa framställningar, drev och 

sensationsjournalistik kommer vara normen.

Stadie 4 – Identifiera möjliga sätt förbi de hinder som står i vägen för att 
motverka det sociala problemet

Fairclough menar att det i slutskedet av analysen gäller att hitta en specifik semiotisk ingång till hur

det rådande problemet kan utmanas och hur motstånd mot det kan gå till (Fairclough 2010:239). 

Mycket av denna analys har pekat på hur medierna söker naturalisera mening, egenskaper och 

skillnader. Men vi bör komma ihåg att fixeringen av mening är under ständig kamp, och en 

slutgiltig fixering av mening inte går att uppnå (Hall 2013:259). Därför finns det också möjligheter 

att försöka motverka dessa framställningar och erbjuda andra sätt att framställa händelser och 

personer.

Tidigare forskning har visat på hur framställningen av islam i svensk media domineras av fokus på 

våld och extremism (Hultén 2009:86). Eftersom att intertextualitet och interdiskursivitet är en stor 

del i diskursers framväxt och spridning så måste det till alternativa framställningar av muslimer, 

islam och politiker i blåsväder att bygga vidare på. Detta för att det ens ska vara möjligt att i 

framtiden kunna framställa liknande situationer på alternativa sätt. Svårigheten blir att reda ut var 

man ska börja, vilket är svårt med de rådande maktförhållanden som finns i det svenska samhället 
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såväl som globalt. En möjlig öppning finns enligt mig i och med publiceringen av EUs första 

rapport om islamofobi, som publicerades i maj 2016. Det framgick tydligt i artikel 5 och 6 EUs 

definition av antisemitism var en dominerande mening som fick stort utrymme och fungerade som 

ett intertextuellt element som låg till grund för hur Kaplans jämförelse mellan Israel och Nazi-

Tyskland under 1930-talet bedömdes. Denna rapport bör kunna användas på samma sätt för att 

legitimera texter om islamofobi och bidra till att sådana får utrymme i medierna. Kanske kan det 

även påverka mediernas egna framställningar? Detta förutsätter att medierna är intresserade av att 

också rapportera om hur islamofobi kommer till uttryck, vilket i den ordning och medieklimat som 

råder kanske inte är att räkna med, eftersom deras nuvarande framställning är bidragande till 

problemet. Detta gäller även politiker, aktivister och privatpersoner som kan bidra med ett annat 

perspektiv på till exempel tidningarnas debattsidor.

En möjlighet för politiker som växt fram under senare år i och med den tekniska utvecklingen är att 

använda sig av sociala medier för att ge sin egen version av händelser. Även här finns risken att 

alternativa framställningar kvävs, främst med tanke på den alltid lika aktuella frågan om näthat som 

främst tycks drabba icke-män och personer med annan etnisk bakgrund än svensk. Det torde ändå 

finnas möjligheter för politiker att genom att vara pro-aktiva på sociala medier få en möjlighet till 

makt över den etablering av tolkningsramen som nu kontrolleras av medierna. Mehmet Kaplan har 

inte tweetat något sedan den 3 april 2016, så det är svårt att säga hur han kunnat påverka 

allmänhetens bild av honom  genom sociala medier. Det finns dock forskning som visar på hur 

politiker som identifieras som feminister i viss utsträckning lyckats begränsa mediernas makt över 

tolkningen, genom att själva försöka ta makten över tolkningsramen (Walsh 2015:1032). Det borde 

gå att dra paralleller och lärdomar även för rasifierade politikers möjlighet att, i viss utsträckning, 

skaffa sig makt över hur vilken tolkningsram som etableras. Att använda sociala medier är i vart fall

ett enkelt sätt att försöka motverka medialiseringens effekter och massmediernas ökade makt, men 

det är ingen snabb och permanent lösning på problemet.

Att Kaplan framställs som en religiös muslimsk man tillskrivs negativa konnotationer i 

framställningen. Det används som ett argument för varför han är olämplig att inneha en ministerpost

och bidrar till att skilja honom från ”oss” i en hierarkisk ordning. En semiotisk strategi skulle kunna

vara att i text ta till sig dessa skillnader som finns representerade och istället höja och hylla de 

positiva värderingar och grundpelare som Islam bygger på som skulle kunna vara en tillgång i 

svensk politik, med Kaplan som förmedlare av dessa värden. Denna form av motstrategi riskerar 

dock att flytta stereotypiseringen från en mening  till en annan, eftersom det fortfarande gör skillnad
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på människor, men det kan ändå vara gynnsamt ur vissa avseenden (Hall 2013:261). Ett annat 

alternativ är att arbeta med trans-coding, alltså att ta ett nedlåtande begrepp, skapa en annan mening

och äga denna (Hall 2013:259). Återigen är detta ingen quick-fix, men ett sätt att hantera de 

negativa effekter som stereotypiseringen i massmedia ligger till grund för.

På sociala medier har det också börjat dyka upp konton i källkritikens tjänst, jag tänker främst på 

twitterkontot @viralgranskaren som granskar ”nyheter” som får stor spridning och tar kål på myter 

eller osanningar som sprids på sociala medier. Viralgranskaren drivs av tidningen Metro, men det 

borde vara möjligt att genomföra på en mycket mer storskalig nivå. Denna funktion skulle kunna 

motverka rasism och spridningen av fördomar i traditionella och sociala medier, samtidigt som det 

skulle kunna vara ett verktyg för politiker att ta tillbaka lite utav den makt som de förlorat i och med

medialiseringen av samhälle och politik. Dylika åtgärder kräver dock att politiska- och medie-eliter 

är intresserade av att få till en förändring av den snedvridna mediala framställningen som vi sett 

prov på i Mehmet Kaplans fall. Som det är nu så offras minoriteter och deras frihet för 

upprätthållandet av den rådande ordningen och så länge detta gynnar de som har makten så är jag 

rädd att det tyvärr kommer fortsätta.

Massmediernas framställning av Mehmet Kaplan kommer till genom en blandning av mediedrevets 

villkor, vilket är en allt mer vanlig företeelse i det rådande medieklimatet, och den stereotypisering 

och marginalisering som realiseras genom språkanvändning. Medieuppbådet och det ständiga 

upptrappandet av drevet genom att lyfta fram tidigare händelser som skett redan innan Kaplan blev 

minister gjorde att bägaren rann över. I slutändan är det uppenbart att situationen blev ohållbar, 

både för Kaplan och för Stefan Löfvén. Denna mediala process utspelade sig alltså över fyra dagar 

och leder till att Kaplan måste avgå,vilket är vittnar om hur stor makt medierna har över politiken, 

precis som Strömbäcks enkätundersökning  också visat på (2008:398-402). 
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Avslutning
De flesta av studiens slutsatser framkommer redan i analysen men nedan följer slutgiltiga 

kommentarer kring medieframställningen av Mehmet Kaplan under perioden april 2016.

Det är rimligt att anta att de flesta politiker har gjort misstag i sitt liv och karriärer. Kaplans 

jämförelse mellan Israel och Nazityskland skedde hela sju år innan mediedrevet mot Kaplan tog fart

och användes i den senare delen av mediedrevet för att förvärra Kaplans situation ytterligare. 

Mediernas val av vem de drevar mot är ännu ett verktyg för att utöva makt och det är uppenbart att 

denna form av maktutövning, som får konsekvenser för svensk politik, enskilda politiker och för 

hur allmänheten uppfattar olika situationer, slår hårdare mot vissa än mot andra. 

Ester Pollacks definition av mediedrev som innehåller kriteriet att de måste pågå under ”viss tid” 

vilket definieras som fem dagar kanske behöver omvärderas. Resten av kriterierna för att kalla detta

ett mediedrev är uppfyllda, och TT hade visserligen rapporter om middagen kvällen innan, men fyra

dagar efter att tidningarna först rapporterade om Kaplans middag så hade han avgått. 

Jag menar att detta även borde leda till en viss kritik mot mediernas arbetssätt och framför allt mot 

synen på deras roll som den tredje statsmakten. Jag tycker att medierna bör ha en roll där de 

granskar politiker och partier men med tanke på medialiseringens effekter har medierna redan fått 

större makt i samhället då politiker, akademiker och andra måste anpassa sig efter deras villkor för 

att få utrymme. Massmediernas kommersialisering bidrar också till att denna kontrollerande och 

granskande uppgift får stå tillbaka i jakten på andra mål. Folkvalda representanter som gör eller har 

gjort misstag tidigare har i och med ett ökat fokus på personer och skandaler sitt öde i mediernas 

händer och medierna kan i princip välja vem de tvingar bort från sin position i politiken. Denna 

sorts blodtörstande drev verkar enligt min mening snarare emot ett demokratiskt samhälle än att 

bidra till det demokratiska systemets legitimitet. Att se över mediernas roll blir än viktigare om det 

visar sig att det överlag förhåller sig så att individers etnicitet och religion leder till negativ 

särbehandling. Mediernas legitimitet och status som demokratins väktare borde ägnas mer 

uppmärksamhet och ses över ordentligt i demokratins namn.
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