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Sammanfattning 

Denna uppsats är en studie i hur andrafiering används inom Socialdemokraternas och 

Moderaternas valmanifest, med syfte att se hur det har använts i diskurser inom politisk 

kommunikation gentemot potentiella väljare, utifrån frågeställningar om vilken funktion det 

fyller och hur användningen har utvecklats över tid. Vidare lyfts också frågor om hur 

andrafiering som process går till och vilka som har kommit att konstrueras som Den Andre. 

För att kunna studera den politiska diskursen har jag utöver teorier om andrafiering och Den 

Andre, främst använt mig av Laclau & Mouffes diskursteori, som har ett socialkonstruvistiskt 

perspektiv på språk och diskurs, för att förstå vilka effekter den politiska diskursen kan ha för 

samhället. Datamaterialet bestod av Socialdemokraternas och Moderaternas valmanifest inför 

svenska riksdagsval under en 50-års period, från 1964–2014, med totalt 32 valmanifest. 

Texterna har kodats och analyserats med en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar på hur 

det skett en förändring över tid i vilka som andrafieras i valmanifesten, och att även 

användningen har ändrat karaktär och kommit att få ett allt större utrymme i den politiska 

diskursen i valmanifesten.  
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1. Inledning 

Inom politiken och media talas det om en ökad polarisering i samhället, och olika sociala 

grupper ställs mot varandra i den offentliga debatten. Inför det kommande valet och med 

tanke på de senaste årens diskurser, har det väckts tankar kring hur de politiska partierna 

väljer att kommunicera till väljarkåren, och vad de egentligen förmedlar, när de talar om olika 

sociala grupper och kategorier av människor. Om politiken ska spegla samhället och dess 

värderingar, så kan den politiska diskursen om Den Andre visa på hur vi ser på människor 

som är annorlunda oss själva. Politiken representerar den samhällssyn och den människosyn 

som vi medborgare har och vill föra vidare. Det påverkar hur vi förhåller oss till de som är 

olika oss själva och främmande för oss, och ytterst så kan det påverka hur vi behandlar andra, 

både inom samhället men också individer emellan. Jag tror det finns en risk att den politiska 

diskursen kring hur samhället ska förhålla sig till Den andre, påskyndar processer som kan 

komma att leda till en allt snabbare polarisering, och i förlängningen få stora negativa 

konsekvenser för människors vardagliga liv när allt fler exkluderas ur samhället.  

Jag har utgått från tidigare forskning som främst fokuserar på hur grupper kategoriseras och 

hur det används i politisk kommunikation, och hur grunden för diskriminering kan skapas 

genom den politiska diskursen. Tidigare forskning har visat att andrafiering och 

diskriminering förekommer både i valrörelser och inom den statliga byråkratin (Boréus, 

2006), och att det får konkreta konsekvenser för grupper i samhället. I dessa sammanhang 

finns det stora skillnader i hur man både talar till och talar om olika grupper, vilket kan 

påverka samhällsstrukturerna och den politiska utvecklingen (De los Reyes & Kamali, 2005). 

I den forskning jag har tagit del av, har fokus oftast varit på samtiden och mer nära 

tidsperioder, och jag valde istället att ha ett mer omfattande tidsomfång, vilket möjliggjordes 

med den extensiva arkivsamling med svenska partiers valmanifest som finns tillgänglig från 

Svensk Nationell Datainsamling. Den tillät mig att utforma en studie som visar på hur 

utvecklingen sett ut över tid, vilket jag tror kan vara intressant att utgå ifrån och jämföra med 

när man ser till hur diskursen utformas i den kommande valrörelsen. För även om man 

upplever att kontexten och förutsättningarna för hur den politiska diskursen skiljer sig mycket 

från förr och nu, kan en analys av utvecklingen kanske ge perspektiv på vad den politiska 

diskursen i slutändan innebär.
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1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur svenska politiska partier använder andrafiering i sin 

kommunikation med potentiella väljare över tid, genom att studera valmanifest från svenska 

valrörelser som sträcker sig över 50 år, mellan 1964 till 2014, då vi hade det senaste 

riksdagsvalet i Sverige. Jag vill undersöka hur den allt mer kategoriserande och exkluderande 

politiska diskursen (Hertzberg & Dahlstedt, 2005) förändrar idén om Den Andre, hur 

andrafieringen sett ut tidigare, och vilka som drabbas av den. Främst vill jag fokusera på hur 

det har påverkat utvecklingen av diskursen, och om det skett en förskjutning när 

andrafieringen blivit mer explicit. Om kvinnor i de tidigare valmanifesten har fungerat som en 

grupp man andrafierar, men att det nu istället främst påklistras invandrare som en homogen 

grupp. Utifrån detta har jag till analysen av valmanifesten utgått från två huvudsakliga 

frågeställningar: 

 Hur har andrafieringen i svenska valmanifest utvecklats över tid? 

 Vilken funktion fyller andrafieringen i valmanifest?  

Gällande materialet har jag avgränsat urvalet av valmanifest till analysarbetet utifrån en första 

överblick där jag skummade hela det tillgängliga materialet. Jag gjorde urvalet baserat på 

förekomsten och utvecklingen av andrafiering i dem, med fokus på endast den svenska 

politiska kontexten, samt valmanifesten från de två största svenska partierna - 

Socialdemokraterna och Moderaterna.  Jag har också valt att endast förhålla mig till 

manifestens explicit utskrivna innehåll för att möjliggöra en analys av ett mer omfattande 

underlag, som jag ansåg var nödvändigt för att kunna besvara mina frågeställningar.  

1.2 Disposition 

 

Efter denna inledning fortsätter uppsatsen med en teoridel där de teorier och nyckelbegrepp 

som ligger till grund för undersökningen presenteras och fördjupas. Detta följs upp av ett 

avsnitt med tidigare forskning som gjorts inom området och sedan presenteras de metoder och 

dataunderlag som använts, och efter det resultatet, där utvalda citat som exemplifierar hur 

andrafiering och Den Andre kan användas inom politisk kommunikation analyseras. Därefter 

avslutas uppsatsen med diskussion av resultatet och tankar om framtida forskning, samt en 

referenslista. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

Grundperspektivet för uppsatsen utgår från en socialkonstruvistisk ingång till diskursens roll i 

andrafierings-processen, i skapandet av Den Andre, hur det görs och används. Eftersom 

politisk kommunikation framförallt handlar om diskurs, är diskursteori ett relevant teoretiskt 

perspektiv till analysen, i kombination med teorier om andrafiering.  

2.1 Andrafiering 

 

Andrafiering är processen som identifierar eller kategoriserar en individ eller en grupp som 

Den Andre. Begreppet andrafiering, en översättning av engelskans ”othering”, beskriver hur 

en dominerande grupp identifierar och definierar människor och grupper man anser 

främmande eller avvikande, och gör dem till Den Andre, ”The other” (Holliday m.fl., 

2010:2). I våra sociala interaktioner, genom språk och diskurs, producerar och förstärker vi 

idéer om skillnader mellan människor och grupper, när vi skapar stereotypa föreställningar 

genom att tillskriva dem olika egenskaper. När vi utifrån dessa generaliseringar uppfattar en 

grupp som annorlunda, skapas en känsla av Den Andre och ett ”Dom”. Samtidigt så skapas 

också, mer eller mindre omedvetet, en föreställning om ett ”Vi” för de som särskiljer sig från 

Den Andre. En stor funktion i processen av andrafiering är just hur en indirekt definition av 

ett ”Vi” kan skapas med hjälp av Den Andre, genom att identifiera sig utifrån vad man inte är. 

På så sätt stärker man den egna gruppen och gemenskapen, och det ger samtidigt 

uppdelningen av ”Vi” och ”Dom” en större betydelse och funktion (Dillon, 2014: 398-404; 

De los Reyes & Kamali, 2005). Holiday, Hyde & Kullman (2010:26) har skapat en modell där 

man tagit fram fem karaktäriserande beståndsdelar, eller steg, av hur en andrafieringsprocess 

kan gå till. Detta är en förenkling av vad som ur många aspekter kan ses som väldigt 

komplicerade processer, men kan fungera som en översiktlig förklaringsmodell av vad 

begreppet består av. Notera att det är min egna översättning och därmed också i viss mån 

tolkning.  

1. Stereotypisering - utifrån generaliserande föreställningar skapar man idealtyper av 

Den Andre 

2. Fördomar - godtyckliga bedömningar som bortser från faktiska egenskaper, utifrån 

egna antaganden 
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3. Kultur – Förminskar hela grupper och dess medlemmar till att definieras utifrån 

stereotyper och fördomar 

4. Essentialism – De egenskaper som tillskrivs Den Andre ses som naturliga och 

oföränderliga 

5. Andrafiering – förminskar ”Den Andres” värde 

Genom att göra generaliseringar och skapa stereotyper så formulerar alltså den dominerande 

gruppen Den Andre, och ”Dom” som grupp. Som sen ses som underordnad med ett mindre 

värde i relation till den dominerande gruppen, vilket kan innebära att Den Andre exkluderas 

från inflytande och samhällsmedverkan. När man talar om denna process, där en grupp skiljs 

från Den Andre, kan man använda sig av begreppen ingrupp och utgrupp, vilket jag 

fortsättningsvis kommer göra i den här uppsatsen. Ingrupp åsyftar den dominerande gruppen, 

oftast majoritetssamhället eller de som besitter en maktposition som möjliggör att formulera 

och definiera de man anser avvikande som grupp. Som alltså är den utgrupp som ställs vid 

sidan av eller inte inkluderas i ingruppen. Ingrupp består alltså av de som inkluderas i den 

dominerande gruppen, och utgruppen är de som exkluderas från den, som positioneras eller 

andrafieras av ingruppen.  

Den Andre kan innefatta flera olika sorters grupper som uppfattas som annorlunda eller 

avvikande, framförallt utifrån majoritetssamhällets och andra dominerande ingruppers 

rådande normer, oftast gällande till exempel aspekter som kön, sexualitet, kultur, nationalitet, 

klass, religion, etnicitet och politiska sympatier (Holliday m.fl., 2010: 7-60). Idén om Den 

Andre, vem det kan vara och vad som gör den till Den Andre är varierande över tid och 

kontext. Eftersom flera olika grupper kan ses som Den Andre, finns det också flera perspektiv 

på varifrån idén har sitt ursprung, och även om ingen enskild står bakom begreppet, har 

Simone de Beauvoir blivit en av de som förknippas med begreppet. Hennes bok Det Andra 

Könet (1949) fick en stor betydelse för hur begreppet har kommit att användas, samt också 

synen på kvinnans roll i samhället. Beauvoir skriver om hur samhället andrafierar kvinnan 

som Den Andre, då mannen enligt samhällsnormerna ses som en given utgångspunkt. Att 

kvinnor måste definiera sig som något annat än man, men att en man ”börjar aldrig med att 

placera sig som individ av ett visst kön, att han är man är en självklarhet.” (Beauvoir, 

1949:25). Hur kvinnan i det manliga perspektivet, inte skulle kunna vara utan mannen, men 

att mannen kan vara själv utan kvinnan, då ”han är det Absoluta, hon är den Andre” 

(Beauvoir, 1949:26). Det förtryck som kvinnor utsätts för orsakas enligt Beauvoir av den 

sociala konstruktionen av kvinnan som Den Andre, något som även drabbar andra grupper 
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som definieras av att de inte ingår i ingruppen, och därmed också blir utsatta för förtryck. 

Edward Said har också haft en nyckelroll i hur begreppet har utvecklats, när han med 

Orientalism (1978) breddade perspektivet över hur stor roll skapandet av Den Andre har 

spelat, och fortsätter spela, i konstruktionen av det moderna samhället. Han pekar på hur 

västvärldens kolonialmakter, utifrån sitt eurocentriska perspektiv, stereotypiserade och 

exotifierade människor från andra delar av världen genom att skapa bilden av Orienten som 

det exotiskt omoderna andra, i kontrast till den europeiska självbilden som moderna och 

överlägsna samhällen. Detta har sedan har använts som ett maktmedel genom att begränsa 

handlingsutrymmet för även andra delar av världen som inte passar in i den västerländska 

idén om hur världen ska se ut, och har skapat föreställningar och strukturer som i allra högsta 

grad lever kvar än idag och fortsätter reproducera uppfattningar och begränsningar för 

främlingen som Den Andre (Appelrouth & Edles, 2011: 796-797).  

2.2 Diskursteori  

 

Diskursteori är en form av diskursanalys, som i sig är ett övergripande och mångfacetterat 

begrepp med flera olika definitioner beroende på användningsområde, och kan avse både teori 

och metod. Den relativt vedertagna definitionen av vad själva begreppet diskurs i sig innebär, 

är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen, och att språket följer vissa strukturer och 

mönster beroende på vilken social kontext vi befinner oss i (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000: 7). Hur vi talar och skriver skapar genom språket olika diskurser, som påverkar hur vi 

uppfattar verkligheten och hur vi agerar inom den. En diskurs sätter ramarna för vad och hur 

man kan tala och tänka kring ett ämne och vilket utrymme man har att göra det på. Diskursen 

är alltså det som definierar hur vi konstruerar kategorier, bygger sociala relationer och skapar 

samhälleliga institutioner, då de bygger på språket vi använder oss av (Giddens & Sutton, 

2014: 508).  Eftersom min studie är en innehållsanalys av politisk kommunikation i text, har 

jag valt att använda mig av en form av diskursanalys till att tolka resultaten. Jag utgår främst 

från Laclau & Mouffe (1985: 143-208) som talar om diskursteori istället för diskursanalys. De 

har en socialkonstruvistisk syn på diskurs och dess betydelse för politiska processer.  De 

menar hur det ständigt pågår en kamp och förhandling om hur vi tillskriver betydelse och 

värden till olika diskurser, som påverkar hur vi interagerar med och därmed också konstruerar 

våran omvärld. Denna konstruerade verklighet är resultatet av tidigare diskursiva kamper och 

processer, och när en diskurs tas som en naturlig sanning, definieras den inom diskursteorin 

som objektiv (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). De objektiva diskurserna skapar 
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gemensamma sociala institutioner som blir sociala ordningar i samhället, och eftersom dessa 

då uppfattas som objektivt sanna, kan de få normerande, tvingande eller kontrollerande 

funktioner för sociala handlingar, som individer anpassar sina sociala interaktioner utefter. I 

diskursteori talar man också om subjektspositionering, vilket är hur diskursen bestämmer 

subjektens position, det vill säga individen eller gruppens position i relation till andra. 

Diskursen anger genom olika begränsningar vad som är möjligt för subjektet att göra, men 

också hur det förväntas agera. Subjektspositioner definierar alltså vilket handlingsutrymme 

subjektet får inom diskursen. Det innebär att diskursen som dominerar anger vilka identiteter 

som finns att tillgå för olika individer och grupper, utifrån dess position. Diskursen kan då 

också ha en uteslutande funktion, i form av att Den Andre inte har någon identitet att tillgå när 

diskursen inte ger några val eller möjligheter, utan man exkluderas då. Grupper kan alltså 

bildas utifrån hur diskursen reducerar möjligheter till handlingsutrymme eller vilken tillgång 

man har till identiteter (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 48-54).   

Diskursteori kan användas till att se hur konstruktionen av sociala kategorier och grupper 

förändras, och hur ingrupper använder sig av utgrupper för att identifiera och definiera sig 

själva. Genom processen konstruerar och utvecklar människor i samhället gemensamt de 

normer, institutioner och hierarkier som samhället är uppbyggt kring och lever efter, vilket 

politiska valmanifest blir en produkt och konsekvens av. När partierna presenterar sina 

valmanifest för väljarna, bidrar det till att legitimera den politiska diskurs de väljer att 

formulera som sin bild av verkligheten. När väljarna sen accepterar och tar till sig partiernas 

verklighetsbeskrivning, då blir den objektivt sann. I en slags växelverkan kan den politiska 

kommunikationen genom valmanifesten få ett stort inflytande på vilka ingruppen väljer att 

andrafiera, och vilka som kommer att kategoriseras som Den Andre och hamna i utgruppen.  

3. Tidigare forskning  

Jag har valt fokusera på tidigare forskning som berör olika former av politisk kommunikation 

och diskurs även utanför valrörelser, och främst utifrån andrafiering som fenomen och de 

processer som det innefattar. Artiklarna som valts ut berör också kategorisering, 

diskriminering och exkludering av grupper i samhället då det kan visa på hur man använder 

andrafiering när man konstruerar sociala kategorier både medvetet och omedvetet inom 
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politiken, och vilka konsekvenser det kan få, vilket jag anser är relevant underlag för 

uppsatsens syfte.  

3.1 Politisk diskurs  

 

I denna uppsats refererar jag ofta till rapporten Diskrimineringens retorik (Boreus, 2006) då 

den har spelat en stor roll för utvecklingen av urval och frågeställningar, och vilka aspekter av 

politisk diskurs som är intressanta att studera utifrån ett svenskt fokus. Rapporten, som är en 

del av den större statliga offentliga utredningen Makt, integration och strukturell 

diskriminering, tar upp diskriminering i den politiska diskursen i svenska valrörelser 1988-

2002, och hur det i valrörelser uppstår strukturell diskursiv diskriminering då man 

återkommande delar upp befolkningen i ”svenskar” och ”invandrare”. Boréus menar att det 

legitimerar kategoriseringsgrunder som svensk/ickesvensk, och att svenska värderingar och 

handlingsätt är det normala, och överlägsna andra. Det kan användas till att motivera olika 

behandling, och genom att underordna grupper, och generalisera utifrån den grupp man av 

andra antas tillhöra. Det kan skapa en diskurs där ett svenskt ”Vi” som ställs mot olika 

kategorier av ”Dom”, exempelvis invandrare och flyktingar. Då blir ofta subjektspositionen 

av det svenska ”Vi:et” en värd, som tar emot och tar hand om ”Dom”, vilket skapar krav på 

respekt och tacksamhet, och ”Dom” bör anpassa sig efter vad som förväntas och inte agera på 

eget bevåg. ”Vi:et” är i en överordnad position, vilket också visar sig i andra diskurser kring 

hur ”Vi:et” tar tillvara på eller utnyttjar ”deras” resurser eller när ”Dom” framställs som en 

värdefull vara, blir en tillgång eller resurs för ”Vi:et” att använda. Det kan förvisso vara något 

positivt med att vara en resurs, men positionen för det ”Vi” som kan utnyttja eller tillvarata 

resursen är ännu bättre, och blir överordnad ”Dom”. Man förminskar och nedvärderar ”Dom” 

till att vara en tillgång som man disponerar över.  

Sakki och Pettersson (2016) har studerat diskursen om hur Den Andre konstrueras bland 

högerradikala, och även om studien specifikt gäller denna grupp, kan man ändå se hur den 

politiska mittfåran har en del likheter med deras sätt att använda diskurser. De framhäver tre 

distinkta representationer i hur Den Andre konstrueras och kategoriseras, som de menar också 

är återkommande i flera länder. Dessa tre representationer definieras som; ”avvikande grupper 

av människor”, ”hotande ideologier”, samt ”inre fiender”. ”Inre fiender” åsyftar de 

medborgare som de högerradikala anser tillhöra den egna homogena gruppen, men som de 

anser på olika sätt motarbetar dem med att förespråka ett mer pluralistiskt samhälle som 
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inkluderar utgrupper.  ”Avvikande grupper” handlar om hur man utifrån den egna gruppens 

självupplevda ”vi”, konstruerar gemensamma ”fiender”, i en andrafieringsprocess, som man 

menar vill förstöra samhällsordningen med sina ”hotande ideologier”. Samtidigt använder 

man sig av andra minoriteter i utgruppen, för att framställa en positiv bild av sig själv, när 

man säger sig försvara dem mot den hotande fientlighet och intolerans som Den Andre då 

skulle stå för. Man använder sig också av att försöka konstruera ett gemensamt minne och en 

kollektiv nostalgi för att legitimera sina åsikter och etablera diskurser om vad som till 

exempel skulle vara svenskt, som objektiv givna och sanna, vilket också är vanligt 

förekommande i de valmanifest jag studerat.   

3.2 Kategoriseringen bakom andrafieringen 

 

Landqvist och Hornscheidt (2015) skriver om hur vi identifierar, förstår och tolkar oss själva 

och varandra, genom att använda oss av sociala kategoriseringar som alltid innefattar någon 

typ av språklig aktivitet. För att kunna relatera till och identifiera sig med olika grupper 

behöver vi benämningsord som kan vara värderande, vilket innebär att språket i sig kan vara 

naturligt kategoriserande, och att vi automatiskt skapar bilder av oss själva i relation till andra. 

Bilder som särskiljer, positionerar och nedvärderar i olika grad som är med och skapar en 

diskurs som innebär att strukturell särbehandling kan vara svår att undvika. 

Integrationspolitiska maktutredningen (2004) tar också upp hur kategorisering kan fylla 

värdefulla funktioner för till exempel möjliggöra och effektivisera fördelningspolitik som är 

ämnat att stötta vissa utsatta grupper, men för att kunna genomföra det måste staten i viss mån 

definiera vilka grupper som behöver mer resurser än andra, och vilka grunder det sker på. Det 

kan dock bli problematiskt när en sådan kategorisering lägger grunden för det som sen blir 

diskriminerande diskurser, och som den offentliga politiken reproducerar, även om 

kategoriseringen egentligen hade en välvillig avsikt. Kategoriseringar som är sprungna ur 

politiska insatser och åtgärder kanske inte har en grund i generaliserande och stereotypa 

föreställningar, men kan användas av ingruppen för att andrafiera just genom att peka på hur 

Den Andre är avvikande, om den till exempel behöver och blir tillfördelad extra resurser. Det 

kan leda till att man generaliserar utifrån vilken kategori Den Andre anses tillhöra, och man 

utgår sen från att alla i gruppen också blir tillfördelade extra resurser. Man skapar 

föreställningar om vissa grupper som bidragsberoende, som till exempel invandrare, 

funktionsnedsatta eller ensamstående mammor. Föreställningar som kan lägga grunden för 
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destruktiva stigmatiseringar av Den Andre, som också den offentliga politiken då själv kan 

fastna i att reproducera även om intentionerna är goda.   

Att istället inte se till olika grupper av medborgare kan också vara ett sätt att andrafiera. I 

Oskarsson och Lindverts (2002) analys av valmanifest och kvinnligt politiskt deltagande från 

60- till 90-talet visar de att politik inte kan ses som könsneutral, då den bygger på patriarkala 

normer och strukturer. Fram till 60-talet så utgick de politiska partierna i stort sett uteslutande 

från mannens samhälleliga positioner och förhållanden i sina valmanifest. Kvinnor 

inkluderades inte i den politiska diskursen, då de inte sågs som ”politiska”, och att de som 

medborgare inte hade samma politiska relevans i samhället som männen. Även om kvinnor 

inte explicit andrafierades i valmanifesten, tilldelades de ändå rollen som Den Andre, då de 

som minoritet underställdes den dominerande normen som var mannen. Detta förändrades 

dock med den nya arbetsmarknadspolitik som utvecklades på 60-talet, och man övergick till 

en mer individuell försörjningsmodell där kvinnor i allt större utsträckning började 

förvärvsarbeta, och därmed också började ta plats i offentligheten mer än tidigare. Politiken 

riktade sig inte längre bara till männen, och enligt studien så började kvinnor engagera sig i 

allt mer i politiken, när kvinnor också involverades i den politiska diskursen. Sedan 60-talet 

har det skett en konstant ökning av kvinnor som engagerar sig och jobbar inom politiken, och 

förutsättningarna för att inkluderas i ingruppen förändras med det. Det kom att vara med och 

lägga grunden för hur jämställdhet som begrepp och politisk diskurs etablerades och numer är 

en självklar del i valmanifesten, med en diskurs som är i ständig förändring.  

4. Metod och data 

4.1 Datamaterial, urval och avgränsningar 

 

Valmanifest som är föremålet för uppsatsen, är partiernas egna beskrivningar av de viktigaste 

punkterna de vill få upp på den politiska dagordningen inför kommande riksdagsval och 

mandatperiod (Oskarsson & Lindvert, 2002: 13). De speglar inte alltid det som valrörelsen 

sen handlar om, eftersom partierna inte styr över vad som kommer att dominera debatten, men 

ger en aktuell bild av vad som är de stora ämnena i den allmänna politiska debatten. 

Valmanifesten består oftast av en presentation där man kommunicerar till väljarna vad man 
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ser för möjligheter och problem, och förslag på vilka åtgärder man kan ta till för att lösa 

dessa.  

Uppsatsens datamaterial består av svenska Socialdemokraternas och Moderaternas 

valmanifest från 1964 till det senaste 2014. Fram till 1970 hade Sverige en tvåkammar-

riksdag, men då bara ena kammaren valdes direkt av folket är det också valmanifestenen inför 

dessa val som använts. Valmanifest till EU-val har heller inte tagits med, då även om de i 

allra högsta grad berör Sveriges inrikespolitik inte har samma funktion som riksdagsvalen 

som berör endast Sverige. Datamaterialet är från Svensk Nationell Datatjänsts arkiv samling 

Svenska partiprogram och valmanifest 1887-2010, där alla års valmanifest från urvalet fanns 

med, förutom 2014, som hämtades ur Valforskningsprogrammet på Göteborgs Universitets 

databas. Totalt användes 32 valmanifest till analysen. Eftersom datamaterialet var omfattande 

och studien är utformad för att se på utveckling över tid, och inte jämförande mellan partier, 

så har jag valt att utgå från Socialdemokraterna och Moderaterna som var de största partierna 

i Sverige senaste valet 2014. Socialdemokraterna har varit största parti i riksdagsvalen sedan 

1914, och Moderaterna har sedan 1973 varit näst största parti, och de har alltid stått i 

opposition till varandra inför riksdagsvalen. Efter en första genomläsning och en enklare 

kodning av alla valåren, gjorde jag ett urval utifrån de tendenser jag kunde se utifrån 

kodningen, och skalade ner det ursprungliga urvalet som var över 100 år, till 50 år. Utifrån 

mitt syfte, så fanns det från 60-talet och framåt mer explicita tendenser i valmanifesten, och 

därför valde jag att fortsatt fokusera från då till 2014.   

4.2 Kodning, kategorier och teman 

Till kodningen valde jag att inspireras av delar av Bergström och Boréus (2012) modell där de 

använder sig av en variant av Webers idealtyper som analysverktyg. Utifrån idealtyper av 

konstruerade idésystem, som till exempel välfärdspolitik, kan man använda dessa som en 

sorts filter att lägga över texter som man kodar. Texterna kodades utifrån frågeställningarna, 

vilket innebar att jag till kodningen valde ut de delar där man explicit uttrycker sig kring 

grupper eller kategorier av medborgare. För att hitta en struktur där jag enkelt kunde få en 

överblick av utvecklingen över tid, skapade jag ett kodningsschema med variablerna årtal, 

parti, social grupp samt tema. Social grupp bestod av vilken kategori av sociala grupper man 

kunde utläsa från texten, och tema var vilka ämnen som berördes i relation till den sociala 

gruppen, och som kunde knytas an till hur man kategoriserat. Eftersom det inte fanns några 
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givna definitioner av hur de skulle kodas, skapades grupperna under läsningens gång. Under 

en andra kodning framkom mer tydliga teman och grupper i innehållet, och totalt skapade jag 

8 kategorier under teman och 10 kategorier under grupper. De teman som framkom var: 

 Gemenskap, solidaritet 

 Jämställdhet, jämlikhet 

 Utsatthet 

 Självbestämmande/beroende 

 Integration 

 Samhällsnormer (familj, sexualitet, religion) 

 Produktivitet, lönsamhet, belastning 

 Ideal, önskvärda egenskaper 

Dessa teman var i ett första skede användbara för att få en bättre överblick vad valmanifesten 

berörde och hur det skiftade över tid, men användes inte vidare till analysen i den utsträckning 

som var tänkt från början då det blev allt för omfattande att ha med även det som variabel. De 

grupper eller kategorier som kunde utläsas från valmanifestenen var i praktiken aldrig helt 

definierade, utan gick oftast bara under gruppbeteckningar, varav vissa fick gå in under 

gemensamma benämningar då de ofta skiftade namn. De som tydligast framkom var: 

 Kvinnor 

 Unga 

 Sjuka 

 Pensionärer 

 Invandrare, utlandsfödda, nysvenskar, icke-svenskar 

 Flyktingar 

 Fattiga, bidragstagare, svaga 

 Funktionshindrade 

 Övriga, minoriteter, hbtq, hemlösa, utslagna, missbrukare, kriminella 

 Majoritetssamhället 
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Jag valde också att ta med majoritetssamhället som en grupp i kodningen då det kändes 

relevant just utifrån andrafiering, även om den inte explicit framstod lika tydligt som de andra 

grupperna, eftersom det snarare var en grupp man utgick ifrån än talade om. Grupperna 

nämndes också ofta tillsammans, vilket ibland gjorde det svårt koda exakt efter schemat, så 

jag tillät de valda enheterna att ibland ingå under fler kategorier samtidigt. Efter kodningen 

blev det tydligt att kvinnor och invandrare var det mest intressanta kategorierna utifrån mina 

frågeställningar, så därför valde jag vidare att lägga mitt fokus på dessa som grupper, och för 

att undvika förvirring har jag också valt att använda mig av dessa benämningar på grupperna i 

analysen, då de är mest vanligt förekommande i valmanifesten.   

4.3 Analysmetod 

 

För att analysera diskursen i valmanifesten valde jag att använda mig av innehållsanalys, 

vilket egentligen är mer vanligt att använda till kvantitativa studier av text, men det passade 

bra då det innefattar ett mer systematiskt sätt att analysera textinnehåll och är lämpligt för att 

kunna göra mer komplicerade tolkningar av det ganska omfattande dataunderlaget. 

(Bergström & Boréus, 2012). Eftersom all politisk kommunikation bör betraktas som 

argumenterande, valde jag att inom själva innehållsanalysen använda mig av 

argumentationsanalys, hur man argumenterar för ett påstående som man försöker etablera som 

sant hos mottagaren, och hur relevant det anses vara sett till den frekvens som det 

förekommer. Jag har också analyserat utifrån tidigare nämnda subjektspositionering, som 

används för att tilldela positioner till olika kategorier av människor. Både vilken kategori man 

kan tänkas tillhöra, men också hur denna kategori positioneras gentemot andra kategorier, av 

de föreställningar som läggs på gruppen genom olika diskurser. En subjektsposition är det 

som sätter ens förutsättningar för vilket handlingsutrymme man har som grupp, och genom 

subjektspositionering kan man också använda sig av utestängning genom att kommunicera 

vad som är önskvärt och vad som anses illegitimt, och om detta uppfylls. (Boréus, 2015) 

4.4 Validitet och reliabilitet 

 

Eftersom jag själv har en viss förförståelse för materialet, och det dessutom handlar om en 

språklig kontext jag själv befinner mig inom, samt är den som utformar studien, kan det 

innebära att jag redan på förväg omedvetet bestämmer vilka svar som finns på frågan 

(Bergström & Boréus, 2012). Det kan också påverka reliabiliteten eftersom tolkningsaspekten 
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av att analysera text kan vara högst subjektiv, vilket skulle innebära att samma resultat kanske 

inte skulle visa sig om någon annan upprepar studien. Stora delar av resultatet jag har fått 

fram visar dock på vissa mönster som jag tror även andra skulle hitta och lyfta fram, utifrån 

att man använder liknande analysmetoder och teoretiska utgångspunkter.  

4.5 Etik 

 

Då mitt datamaterial uteslutande består av valmanifest som är offentliga publikationer, och 

också finns tillgängliga för allmänheten i öppna datasamlingar, har jag inte behövt ta någon 

etisk hänsyn i insamlingen. Inga personer står som författare, utan det är stora politiska partier 

som står bakom, och inga personer nämns eller pekas ut i valmanifestenen, så jag har inte haft 

någon anledning att inhämta samtycke från någon individ. Det är dock problematiskt att jag 

har utgått från olika sociala grupper i valmanifesten, för att själv göra kategoriseringar som 

jag använder mig av i mitt resultat. Utifrån ett socialkonstruvistiskt perspektiv är jag då 

delaktig i att befästa och göra grupperna objektivt sanna inom diskursen.   

4.6 Begränsningar och metodkritik 

 

Med äldre valmanifest som går över 50 år bak i tiden så såg språkbruket annorlunda ut, vilket 

kan påverka mina tolkningar och analyser av det textuella innehållet. Även om jag i den här 

studien inte förhållit mig till de samtida debatterna som omgett valen, präglas jag förmodligen 

i viss utsträckning av min förförståelse till min samtid, och att jag befinner mig nära i tid till 

de senaste valen. När man inte i samma utsträckning har en mer historisk kontext att förhålla 

sig till, är jag inte i samma utsträckning i nutid bunden till vad som är den mer vedertagna 

historieskrivningen och vad som sticker ut, vilket kan vara både en fördel och nackdel i det 

här sammanhanget. Att jag valt ut de två största riksdagspartierna kan också ha påverkat och 

begränsat resultatet, och jag hade kunnat välja att ta med partier som låg längre ut på den 

traditionella höger-vänsterskalan, för att få mer variation i materialet. Jag missar förmodligen 

svängningar, tendenser och samband som skulle synas om jag tog med fler partier, men 

eftersom jag framförallt ville se på utvecklingen av den politiska diskursen utifrån ett mer 

generellt ovanperspektiv hade det också kunnat stjäla fokus. Då valmanifest produceras innan 

slutskedet av valupptakten, kan de innehållsmässigt i viss mån vara isolerade från vilka frågor 

som hamnar i valrörelsernas fokus. Ett större omfång av datatyper, med till exempel tv-

debatter, tidningsartiklar eller tal hade kunnat ge en mer fullständig bild av partiernas faktiska 
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ställningstaganden, men då hade också materialet blivit långt mer omfattande vilket det inte 

fanns tid till i en här studien.  

5. Resultat  

Resultatet presenteras i kronologisk ordning, med start från 60-talet och framåt. I resultatet 

har jag valt att inte separera de två partierna, utan fokuserar på exempel som visar på hur 

diskursen i partierna valmanifest om Den Andre utvecklas och förändras över tid, och vilken 

funktion den kan tänkas ha. Det väsentliga är alltså inte partiernas olikheter inom politiken, 

utan hur den gemensamma diskursen om Den Andre konstrueras, utvecklas och används till 

andrafiering. Det presenteras genom utdrag ur Socialdemokraternas och Moderaternas 

valmanifest, och innehållet analyseras kvalitativt. Som tidigare nämnts så kommer fokus ligga 

på exempel som berör kategorierna kvinnor och invandrare som Den Andre, då det är dessa 

kategorier som är mest framträdande i resultatet, och som också tydligast förändras och 

utvecklas över tid. Båda partierna utvecklar sina diskurser om Den Andra i liknande tempo, 

och det är svårt att se ifall någon av dem andrafierar mer än den andra eftersom det är stora 

partier som riktar sig till alla väljare samtidigt. Dock så är Moderaterna ofta mer explicita i sin 

andrafiering och kategorisering, då Socialdemokraterna har en tendens att vara mer försiktiga 

när det kommer till att tala om specifika grupper eller kategorier av väljare, utan använder sig 

ofta av ett mer svepande språk som talar runt grupper utan att närmare definiera vad de vill 

peka på. De flesta exempel är från 1991 och framåt på grund av att diskurser om grupper och 

kategorier ökade, blev mer explicita, och ändrade riktning. Även om de exempel jag tar upp är 

i kronologisk ordning, så jag kommer hoppa en del i tid och se till de mer definierande och 

intressanta exempel som finns, snarare än att göra en jämn redovisning över hela tidsspannet.  

5.1 Kvinnan som Den andre 

 
60- och 70-talet blev en brytningspunkt för kvinnor i Sverige när man övergick från 

familjeförsörjarmodellen till den mer individuella välfärdsmodellen, vilket bland annat ledde 

till att kvinnors arbetsliv förändrades. De rådande könsrollerna och strukturerna började i 

större utsträckning ifrågasättas inom politiken, och jämställdhet blev ett mer etablerat politiskt 

begrepp som framförallt kom att gälla kvinnors situation, angående till exempel arbete, löner, 
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barnomsorg och familjepolitik (Oskarson & Lindvert, 2002). Utgångspunkten där mannen var 

norm fortsatte dominera, men diskursen i valmanifesten kring kvinnor som grupp blev mer 

omfattande och policyinriktad. I valmanifesten märktes det mer explicit först 1968, i 

Högerpartiets, numera Moderaterna, valmanifest. Man talar svepande om utsatta grupper i 

samhället, men kvinnor benämns i egenskaper av ”förvärvsarbetare”, och förmodligen 

också ”ensamstående” även om det inte nämns kön i texten. 

Vårt land har fått, särskilt under senare år, en lång rad problem att brottas med. Säkert har Du själv 

stött på många av dem: Bostadsbristen, vårdköerna, det orimliga skattetrycket, inflationen, 

miljöförstöringen, ungdomsproblemen, orättvisorna mot stora grupper i samhället, pensionärerna, 

låginkomstgrupperna, de förvärvsarbetande kvinnorna, de ensamstående. (Högerpartiet, 1968) 

I början av stycket riktar man sig till läsaren, och förmodar att den har sett samtiden med 

liknande perspektiv, då de presenterar en sanning som dem vill att läsaren ska dela. Man 

positionerar läsaren som en som förstår de problem Högerpartiet vill förmedla, och att den 

kan vara med och förändra dessa, att den ser sig själv som en av dem som har makten att 

hjälpa. Man talar om ”de förvärvsarbetande kvinnorna, och ”de ensamstående”, som ställs vid 

sidan av majoritetssamhället, att de är utsatta, vilket kan antyda på en föredragen norm där 

kvinnor inte förvärvsarbetar eller är ensamstående. Då andrafierar man utifrån ett manligt 

perspektiv som inte vill se kvinnor som egna (Beauvoir, 1949), utan ska vara beroende av 

mannen. Funktionen av andrafieringen här kan då vara att se till att upprätthålla den norm 

som man anser vara den bästa och vill att majoriteten ska eftersträva. Man definierar 

förvärvsarbetande kvinnor och ensamstående som delar av en problembild som samhället står 

inför.   

Socialdemokraterna talar för första gången om jämställdhet 1970 (även om dem här benämner 

det som ”jämlikhet”, då jämställdhet ännu inte hade blivit ett riktat begrepp) och menar att 

man ska ”röja undan hinder” för kvinnan på samhällets alla områden. Att man talar om att 

röja hinder antyder att man kanske ser de strukturer som kvinnor förtrycks under, och i 

diskursen erkänns kvinnor som Den Andre, samtidigt som man genom det positionerar 

kvinnor som underställda männen, som bestämmer över kvinnors handlingsutrymme.  

Vi vill (sic!) jämlikhet mellan män och kvinnor. Därför vill vi reformera familjerätten, trygga 

genomförandet av individuell beskattning med rättvisa åt kvinnorna och röja undan hinder för 

kvinnans jämlikhet i yrkeslivet, i det fackliga arbetet, inom politiken och på samhällets andra 

områden. (Socialdemokraterna, 1970) 
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Kvinnor fortsätter ta mer utrymme i valmanifesten, och Moderaterna menar inför valet 1973 

även de att kvinnor ska ha samma rättigheter, när de konstaterar att ”kvinnans 

likaberättigande i hem och arbetsliv är en självklarhet”. Samtidigt som man sätter villkoren 

och utrymmet när det ska uppnås genom att ”skapa valfrihet mellan hem- och yrkesarbete och 

olika former för vård av barnen.” Fram till början av 90-talet så är det oftast på detta sätt, 

genom familjepolitiska åtgärder, som man berör kvinnors situation. Kvinnor associeras till 

familjen, vilket kan ha en förstärkande bild av att kvinnor i större utsträckning än män sitter 

ihop med och spelar större roll för familjen som institution, och att de skiljer sig från männen 

gällande förutsättningar till arbete, vilket också det kan påverka kvinnors handlingsutrymme 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 48-49). I början av 90-talet började man i anslutning till 

jämställdhet även nämna män i större utsträckning, och formulera jämställdhet som en fråga 

som i lika stor utsträckning rör både män och kvinnor. Så även om kvinnor fortfarande talas 

om som egen grupp, var det inte längre i samma exkluderande form, vilket gjorde att mannen 

inte längre lika explicit var den grupp och norm att kommunicera till och utifrån i sina 

valmanifest. Diskursen om kvinnors roll i samhället började förändras i valmanifesten, när 

man blev mer inkluderande i diskursen.  

Alla vinner på jämställdhet. Allt fler inser det självklara med jämställdhet mellan kvinnor och män. För 

socialdemokratin är "hela lönen och halva makten" mer än slagord. Rätten till arbete, en bra 

familjepolitik och en stark gemensam sektor är grunden för jämställdhet. Vi vill ha kvinnofrid: Arbetet 

med att motverka våld mot kvinnor måste intensifieras. En socialdemokratisk regering kommer att 

bedriva en politik som på alla områden fördjupar jämställdheten.  (Socialdemokraterna, 1994)  

Trots att man har kommit framåt så är det fortfarande att männen råder över vad som ska vara 

möjligt och inte, när man talar om ”Hela lönen och halva makten”. Man anger inte vad hela 

lönen är, och det antyder att man som läsare ska veta att man syftar på männens löner, vilket 

är ett exempel på hur diskursen är objektiv, den tas för givet. Vidare talar man om ”halva 

makten”, vilket är ett intressant sätt att bestämma ramarna utifrån ingruppens villkor. Man 

kan tänka sig att släppa ifrån sig ”halva makten”, men där går också gränsen för vad man kan 

tillåta, kanske för att man som ingrupp inte vill riskera att hamna i ett underläge, och tvingas 

ge upp sin position. Så även om intentionen är god och diskursen mer inkluderande, så kan 

man här fortfarande se hur kvinnan i viss utsträckning fortfarande andrafieras. 

5.2 Nya grupper 
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Samtidigt som diskursen om kvinnor som grupp förändras, så börjar en ny grupp dyka upp i 

valmanifesten. Invandrare som kategori och grupp hade endast nämnts ett fåtal gånger i 

valmanifest innan 90-talet, men när Ny Demokrati gästspelade i den svenska politiken i 

början av 90-talet, blev invandring en fråga som debatterades i valrörelserna, och 

Moderaterna tog upp det i deras valmanifest.  

En modern invandrar- och flyktingpolitik! Moderaterna vill låta invandrare och flyktingar bidra till 

Sveriges utveckling. Vi vill förbättra möjligheterna för dem som vill invandra för att arbeta. Sverige 

behöver en mer tidsenlig flyktingkonvention. Beslut i invandrings- och flyktingärenden måste tas 

snabbt. Invandrarnas kunskaper måste tillvaratas bättre. (Moderaterna, 1991) 

Här väljer Moderaterna att positionera sig i ett positivt sken som den goda värden när de 

vill ”låta” invandrare och flyktingar bidra. Invandrare ses som en potentiell tillgång, och som 

har kunskaper som man kan få användning av. Invandrare som grupp får ett värde, villkorat 

att de bidrar till Sveriges utveckling, vilket Boréus (2006) menar på kan ses som ett sätt att 

visa på att man måste underställa sig ingruppen, som då är ”svenskarna”, och vara tacksam 

för att få bidra, som en återgäldning för att man ”tillåtits” invandra.  

Från början av 90-talet har sedan diskursen kring invandring och invandrare fortsatt vara en 

del av valmanifesten, och relativt stadigt fortsatt öka i omfattning. Socialdemokraterna är 

dock försiktiga med att ta upp invandrare som enskild grupp, men de menar att när olika 

grupper ställs mot varandra kan det leda till ett samhälle som riskerar att lösas upp.  

Klyftorna och motsättningarna i Sverige har ökat. Vi riskerar en tudelning av Sverige där olika grupper 

och människor ställs mot varandra. Sverige står på randen till ett nytt, skrämmande samhälle där 

massarbetslösheten permanentas och klyftorna mellan människor ökar ytterligare. För första gången 

i modern tid riskerar barnen och de unga att få det sämre än generationen före dem. 

(Socialdemokraterna, 1994) 

Man talar i en negativ diskurs om hur Sverige som nation och samhälle hotas att falla 

samman, med grupper som ställs mot varandra, och hur det skapar en utsatthet med 

massarbetslöshet. Även om intentionen förmodligen är den motsatta, presenterar man en 

negativ objektiv sanning som, om man accepterar den, istället kan komma att befästa och 

reproducera de motsättningar och klyftor som de uttrycker oro över.  

Grupper som inte ingår i majoriteten börjar få allt mer utrymme och ställs ofta som avvikande 

från majoritetssamhället i olika problemformuleringar. Att kategorisera grupper utan att 

definiera på vilket sätt man anses stå vid sidan av majoritetssamhället börjar allt mer 
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försvinna, och det mer explicita fortsätter befästas när man är mer tydlig kring både att de inte 

tillhör det övriga samhället, men också varför.  

Vi vet från andra länder att stagnation föder hopplöshet, social oro och kriminalitet. När individer och 

grupper görs hjälplösa och ställs åt sidan, när de inte ser möjligheter att förbättra sina liv, då hotas 

såväl politisk stabilitet som social sammanhållning. Vi vill ha ett Sverige öppet för individer från andra 

länder och kulturer. Mångfalden är en betydelsefull drivkraft i vårt lands förnyelse. Sverige kan dra 

nytta av företagartraditioner från andra länder och av invandrare som bygger broar till sina 

hemländer. Vår integrationspolitik skall syfta till att minska bidragsberoendet och förkorta 

bidragstiden, ge goda kunskaper i svenska språket och ställa krav på eget arbete och egen insats. 

Men den skall också ge utrymme för den egna kulturen och det egna språket (Moderaterna, 1998) 

Här andrafierar man genom att visa på hur invandrare skiljer sig från majoritetssamhället. 

Man associerar individer och grupper som står vid sidan av med invandrare, som hotar den 

gemensamma sammanhållningen och politiska stabiliteten, det vill säga de hotar ingruppen. 

Att skilja sig från ingruppen kan dock accepteras, om man hjälper ingruppen att upprätthålla 

sammanhållningen och stabiliteten, om man kan tänka sig att anpassa sig efter deras villkor, 

som till exempel att ta emot mindre av de bidrag ingruppen hjälper till att bistå med. Man 

dikterar också handlingsutrymmet i form av att man ställer krav på ”eget arbete och egen 

insats”, även om det är svårt att se i vilken omfattning det ska ske då det inte definieras vad 

en ”egen insats” innebär.  

Valet därpå fortsatte man med en liknande diskurs, som blir allt mer riktad mot vissa grupper. 

Utanförskap som politiskt begrepp och koncept tog sin form, och skulle komma att få stort 

utrymme de kommande åren i den svenska politiska diskursen. I den börjar man i större 

utsträckning direkt ifrågasätta utpekade och utsatta sociala gruppers egna ansvar i 

samhällsutvecklingen, och de problem som de anses vara en del av.  

Bidragssystem och socialförsäkringar utsätts för allt hårdare påfrestningar. Kostnaderna för 

sjukförsäkringen ökar lavinartat. De som finansierar välfärdssystemen blir färre. En allt mindre andel 

arbetande måste försörja en allt större del sjukskrivna, förtidspensionerade och arbetslösa. Även om 

viljan att ställa upp för andra är stor finns en gräns, där samhällsekonomin inte längre klarar 

försörjningstrycket.  (Moderaterna, 2002)  

Ingruppen sätts här i kontrast till de grupper som står utanför arbetsmarknaden, som minskar 

och blir färre på grund av vad man menar är en ökad försörjningsbörda, och som hotar 

ingruppens gräns för vad den mäktar med. De som står utanför målas upp som ett hot mot 

samhällsekonomin, och kontrasteras mot framställningen av sig själva som försörjare. 

Diskursen visar också hur viktigt det är att se till att inte bli arbetslös eller sjukskriven, 
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eftersom man inte kan ge några garantier för hur solidarisk ingruppen i fortsättningen kommer 

vara med de individer som skiljer sig från dem.   

5.3 Språket skiftar 

 

Socialdemokraterna påverkades av den allt mer utpekande politiska diskursen, och började 

även de allt mer problematisera enskilda grupper.  Som exempelvis när de 2006 hade en idé 

kring hur en påskyndad integration skulle kunna se ut för nyanlända, genom att tydliggöra vad 

det innebär att vara en del i det svenska samhället med att upprätta ett ”etableringskontrakt”.  

Sverige ska vara ett jämlikt samhälle. Grunden för integration är arbete för de vuxna och en bra skola 

för barnen. Under mandatperioden vill vi förbättra mottagandet av nyanlända. Det ska gå̊ snabbt att 

komma i arbete. Vi vill stärka undervisningen i svenska för invandrare. Ett personligt 

etableringskontrakt ska finnas för alla nyanlända flyktingar som bygger på tydliga rättigheter och 

skyldigheter. (Socialdemokraterna, 2006) 

Tanken är alltså att Sverige ska vara ett jämlikt samhälle, och för att inte nyanlända ska 

riskera förstöra ingruppens strävan efter jämlikhet måste de skriva under individuella 

etableringskontrakt, där de ska positioneras in i de angivna handlingsutrymmen som staten 

eller samhället bestämmer och kontrollerar. Till skillnad från ingruppen så antas nyanlända 

behöva ett kontrakt för att kunna anpassa sig till rådande normer, men man anger inte vad 

som skulle hända om man inte skriver under det.  

Samma år gick Moderaterna till val tillsammans med Kristdemokraterna, Folkpartiet och 

Centerpartiet, som Alliansen, med målet att bilda en koalitionsregering, och de kom med 

tydliga besked kring vilka sociala grupper de såg som allt för avvikande majoritetssamhället, 

och hur man bör försöka anpassa dessa efter ingruppen. Samtidigt började också diskursen bli 

mer splittrad i sitt uttryck, när man försökte sig på att inkludera och exkludera på samma 

gång, landar i något som man nästan skulle kunna se som orwellskt dubbelspråk. 

Invandrare ska respekteras som individer och inte betraktas som ett homogent kollektiv (Alliansen, 

2006) 

Citatet ovan kan ses som välmenande och inkluderande, även om det i viss mån slår knut på 

sig själv, men formuleringen blir extra motsägande när man en bit längre in i samma 

valmanifest gör raka motsatsen till vad man säger att man bör göra.  
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Även om de allra flesta invandrare inte begår brott är andelen brottslingar bland utlandsfödda 

dubbelt så stor som bland inrikes födda. Det är ett socialt problem, som behöver tas på större allvar 

(Alliansen, 2006) 

Trots att man skriver ut att ”de allra flesta invandrare” inte begår brott blir budskapet ändå att 

invandrare är kriminella i dubbelt så hög grad som svenskar, och att detta är ett socialt 

problem. Citatet spelar vidare på den diskurs som man tidigare ville avsäga sig, om hur 

invandrare inte är en homogen grupp, men som i det här fallet dessutom kopplas samman med 

kriminalitet genom negativ association. Detta framställs också som ett hot mot samhällets 

ordning och normer, vilket man kan använda i relation till ingruppen som man då vill försvara 

(Sakki & Pettersson, 2016).  

I det senaste valet 2014 försökte både Alliansen och Socialdemokraterna undvika att tala om 

specifika grupper, utan man fokuserade mer på konkreta policy-åtgärder blandat med 

skönmålande bilder av ett strävsamt Sverige där alla lever i gemenskap.  

Människors vilja till arbete är nationens främsta tillgång. Det är människor som utbildar barnen, 

håller uppe kvaliteten i vården, bygger bilar och bostäder, kör bussar, skapar mode och musik, står i 

kassan, programmerar appar och bygger upp framtidens småföretag. Det är kvinnor och män som 

utnyttjar sina olika talanger, färdigheter, erfarenheter och kompetenser. Alla är i olika åldrar, med 

olika livserfarenheter, olika bakgrund, religion eller trosuppfattning, olika hudfärg, kön, könsidentitet 

eller sexuell läggning. (Socialdemokraterna, 2014) 

Det blev samtidigt den hittills mest kategoriserande formuleringen från Socialdemokraterna, 

när man genom detta inkluderande får med väldigt många av just de egenskaper som ofta 

används för att kategorisera eller skilja på människor och grupper. Man använder alla dessa 

egenskaper för att försöka tilltala så många som möjligt och inte exkludera någon, vilket 

kanske också visar på att utvecklingen av den politiska diskursen har lett till att samhället nu 

har ett större behov nu än tidigare på att kunna skilja mellan och kategorisera människor, för 

att kunna identifiera sig själv.  

6. Diskussion 

I den följande diskussionen utgår jag från mina två frågeställningar. Eftersom jag bara valt att 

studera två partiers valmanifest, och inte heller någon annan form av politisk kommunikation 

avseende valrörelser blir det svårt att hävda några generaliserbara resultat, även om jag tycker 
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mig, tillsammans med teori och tidigare forskning, kunna se relativt tydliga utvecklingar och 

mönster i hur man andrafierar, och deras funktion.    

 Hur har andrafieringen i svenska valmanifest utvecklats? 

Den tydligaste förändringen jag tycker man kan se i resultatet, är hur andrafieringen i svenska 

valmanifest övergått från en grupp till en annan. Andrafiering som process och fenomen 

verkar inte ha förändrats över tid, men det har skett en förskjutning av vilka som identifieras 

som Den Andre.  Därmed har också de stereotypa föreställningar och egenskaper man 

tillskriver Den Andre förändrats. Utifrån resultatet och de tidigare studier jag använt 

(Oskarsson & Lindvert, 2002), fick kvinnor efter att de blev mer synliggjorda genom att 

andrafieras i valmanifesten, också allt eftersom ökat utrymme och representation i politiken. 

Även om man tidigare varit andrafierad genom att osynliggöras, så blev det efter att man mer 

explicit började andrafieras som man också började bli mer inkluderad av ingruppen. Även 

om det berodde på andra orsaker, kan det kanske ändå finnas positiva aspekter av just den 

andrafieringsprocessen som kan vara värda att lyfta fram. Frågan är då om det går att 

applicera på dagens andrafiering, då de utifrån vad resultatet visar, ser väldigt annorlunda ut. 

Idag verkar det snarare som att det uppstått en snöbollseffekt där allt fler blir andrafierade, 

vilket kanske debatten om den ökande polariseringen är en indikation på, men som det kanske 

går att stoppa om ingruppen blir mer inkluderande och slutar att se Den Andre som 

främmande.    

 Vilken funktion fyller andrafieringen i valmanifest?  

Andrafiering kan fylla flera funktioner och syften (Holliday m.fl., 2010), men i mitt resultat 

har det varit en funktion som har varit extra tydlig, framförallt utifrån diskursens utveckling 

de senaste åren. Valmanifest är utifrån ett andrafieringsperspektiv sett väldigt paradoxala, 

eftersom de strävar efter inkludering för att locka väljare, samtidigt som de ofta använder sig 

av exkludering för att kunna argumentera till väljare, för att identifiera något man kan samlas 

kring och definiera sig utifrån. Valmanifesten försöker ofta eftersträva en känsla av 

samhörighet och tilltro, och då fyller andrafieringen en tydlig funktion, när man skapar en 

hotbild av Den Andre, och samtidigt ett ”vi och dom”. En hotbild används ofta för att öka 

gemenskapen och skapa en känsla av samhörighet, men det kan också användas till att 

framställa sig själv i positiv dager, om man till exempel kan visa sig som handlingskraftig och 

komma med lösningar på hur man kan avvärja ett hot (Sakki & Pettersson, 2016). Genom att 

också definiera mer specifikt vilka som framstår som ett hot och varför, kan man använda det 



 

 22 

till att legitimera de lösningar som man kan erbjuda, och visa att man är redo att stå upp för 

och försvara gruppen. På liknande sätt kan man i valmanifesten också lyfta fram problem som 

man anser att utgruppen orsakar, och visa att man är seriös och ansvarig som tar det på allvar 

när man vågar ta upp och definiera problemet. Att vara den som kommer med lösningar till 

problemet samtidigt som man distanserar sig från det när man klistrar på det på utgruppen 

som får bära problemet och vara syndabock. Man positionerar sig själv som seriös och 

ansvarstagande i relation till och med hjälp av utgruppen.  

6.1 Framtida forskning 

 

Jag har valt att inte använda mig av ett intersektionellt perspektiv i den här uppsatsen, men det 

finns många dimensioner som man skulle vara intressanta med ett sådant teoretiskt 

perspektiv. Analysen av andrafieringsprocesser blir långt mer komplex men högst sannolikt 

långt mer givande, även om det för studier liknande denna skulle kräva mera tid. Eftersom 

alla individer ingår i flera grupper parallellt, så skulle det vara intressant att försöka se hur 

dessa olika grupptillhörigheter påverkar varandra i en andrafieringsprocess, och vilka effekter 

som kan uppstå. Till exempel skulle en studie utifrån hur individer som har dubbelt 

medborgarskap och parallellt befinner sig i flera utgrupper upplever andrafieringsprocessen 

vara väldigt intressant då det skulle kunna ge många nya perspektiv och insikter.  
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