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Abstract 

 

Denna uppsats syftar till att undersöka hur olika medier skapar olika förutsättningar för 

propaganda. Uppsatsen undersöker direkta propagandatekniker men också viktiga 

förutsättningar för propaganda såsom argumentation och personakonstruktion. 

Uppsatsens undersökning avgränsar sig till tre olika medier, där författaren i samtliga 

fall är politikern Kent Ekeroth. Ekeroth har valts som företrädare för ett parti som av 

många uppfattas som populistiskt, utifrån vårt antagande att den populistiska diskursen 

uppvisar särskilt påfallande propagandistiska drag. Uppsatsens resultat är att det 

förekommer propagandatekniker i alla medier, såsom propagandistiska anpassningar av 

argumentation och personakonstruktion, dock tar det sig i uttryck på olika sätt. En 

propagandateknik som är dominerande i alla medier är förenkling, annars skiljer sig 

propagandateknikerna åt beroende på mediet. Exempelvis finns det få spår av 

förklädnad av obekväm fakta i riksdagsmotionerna medan dessa drag är starkt 

framträdande i Facebookinläggen. De skillnader som finns gällande anpassning i 

argumentationen är att det i riksdagsmotionerna är främst en logisk struktur som 

dominerar, medan vi i debattartikeln ser hur Ekeroth främst använder ett lånat ethos för 

att stärka sina argument och slutligen att pathos är starkt framträdande i 

Facebookinläggen. 

 

Nyckelord: Retorik, propaganda, medier, riksdagsmotioner, debattartikel, Facebook, 

Kent Ekeroth 
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1. Inledning 

Idag ser vi hur de flesta av våra politiker använder en mångfald av medier för att göra 

sina röster hörda hos många människor, exempelvis sociala medier, debattartiklar i olika 

tidningar men även institutionella medier såsom riksdagsmotioner. Vissa av dessa 

arenor utnyttjas givetvis inte bara av våra politiker. Exempel på kända namn inom 

artistvärlden som influerar den offentliga diskussionen om politiska frågor är Kakan 

Hermansson och Ellen DeGeneres. Idag verkar inte minst sociala medier ha blivit allt 

viktigare för att påverka den offentliga diskussionen. En politiker som använder sig av 

sociala medier och framförallt Twitter är president Donald Trump. I hans fall tillåter 

detta mediebruk fritt svävande värderingar och ibland lögnaktiga påståenden. Trump 

anses som en populistisk politiker. Kan vi se liknande drag i Sverige och hos våra 

politiker? 

 

Det är inte bara vem som står på den politiska arenan som har förändrats utan även vad 

det är som sägs. Detta kanske syns extra tydligt idag när vi pratar om ”fejkmedia”. Det 

är svårt att veta vad som är sant och det känns som att propagandan och populismen får 

mer utrymme på den nya tidens arenor. Så vad menar vi när vi pratar om propaganda 

och populism? Generellt sett kan propaganda ses som ”medvetna och systematiska 

försök till påverkan av människors uppfattningar och ageranden i en riktning som 

gynnar användaren.”1 Populism behöver varken vara något bra eller dåligt, men används 

ofta för att beskriva grupper, rörelser eller ideologier som befinner sig i något av de 

extrema hörnen i den politiska debatten.2 Vi ser populism som att man vänder sig direkt 

till folket och man reser auktoritära anspråk i folkets namn, de som är av annan mening 

ses som ”folkets fiender”. Detta leder ofta till presentationer av enkla lösningar på svåra 

problem, vilket starkt binder samman populism och propaganda. 

 

 

                                                
1 Jimmy, Vulovic (2016), Propagandans berättarteknik. Lund, Ellerström. s. 30. 
2 Nationalencyklopedin - “populism”. <http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/populism> 

(hämtad 2017-04-12). 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/populism
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En känd riksdagsledamot, Sverigedemokrat och populistisk opinionsbildare är Kent 

Ekeroth. Ekeroth har länge varit ett av toppnamnen inom Sverigedemokraterna men 

även gjort sig känd genom ”järnrörsskandalen” och nu senast har han även dömts för 

ringa misshandel i Stockholms tingsrätt. Kent Ekeroth skriver Facebookinlägg där han 

delar med sig av sina åsikter. Han har även författat ett antal motioner till riksdagen och 

medverkat med debattartiklar i olika kvällstidningar, där han sprider sitt, och partiets 

budskap. 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsatts är att studera hur olika medier kan användas för propaganda 

och vilka former av propaganda som särskilt passar för dem. Vår metod är en fallstudie, 

där vi undersöker hur sverigedemokraten Kent Ekeroth använder sig av 

propagandatekniker och hur han anpassar sin retorik efter det aktuella mediet. 

Propaganda kan ses som en form av persuasiv retorik och vi kommer därför att studera 

både övertygandemedel allmänt, inklusive konstruktionen av persona liksom speciella 

propagandatekniker, och ställa dessa i relation till medieanpassningen i specifika 

retoriska situationer. Utifrån uppsatsens syfte har följande frågeställningar formulerats: 

 

• Hur ser argumentationen ut med avseende på ethos, pathos och logos? 

o Vilket påverkandemedel om något är dominerande i vilket medium, och 

hur kan detta relateras till propaganda? 

• Vilka propagandatekniker är närvarande i vilket medium, och hur? 

• Hur ser den retoriska situationen ut i mediet och genren i Ekeroths fall? 

o Hur anpassas propagandan till den retoriska situationen? 
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3. Tidigare forskning 

Tidigare forskning som kan relateras till uppsatsens tema finns både inom retoriken och 

inom andra vetenskapliga discipliner. Först presenteras tidigare forskning av en 

teoriutvecklande art för att få en djupare förståelse kring hur man kan ta sig an material i 

olika medier och argumentationsstrategier. Sedan presenteras tidigare forskning som 

berör olika medier och retoriska situationer även sådant som inriktar sig särskilt mot 

Sverigedemokraterna. 

 

 Teoriutvecklande forskning 

 

Vi lever i ett mediesamhälle där det produceras mer texter och sätt att kommunicera på 

än någonsin tidigare. Såsom många andra vetenskaper behöver även retoriken utvecklas 

och anpassa sig efter samhället vi lever i. Någon som uppmärksammat detta är Jens 

Elmelund Kjeldsen som skriver att retorikvetenskapen hela tiden måste uppdateras för 

att kunna behandla den kommunikation som finns i vår tid.3 Kjeldsen menar att vi idag 

kan känneteckna vår kommunikation som multimedial och att den retoriska situationen 

är annorlunda i vår tid jämför med antiken.4 Detta beror på att vi har en 

befolkningstillväxt, nya medier och urbanisering, liksom en teknologisk förändring och 

en ökad pluralism. Detta har bidragit till en retorik som är multimedial och skild från 

retoriken i traditionell antik mening.5 När vi talar om den retoriska situationen här  

menar vi den retoriska situation i förhållande till ett nutida samhälle. När vi senare i 

teoriavsnittet presenterar den retoriska situationen kommer den däremot behandla de 

specifika retoriska situationerna som berör vårt material. 

 

  

                                                
3 Jens, Elmelund Kjeldsen, (2008), Retorik idag, introduktion till modern retorikteori. Lund, 

Studentlitteratur AB. s. 58. 

4Ibid. 
5Elmelund, Kjeldsen (2008), s. 61f. 
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Det finns idag olika argumentationsteorier och olika sätt att tolka argumentation. Någon 

som undersökt argumentationsstrategier av teoriutvecklande och begreppsutredande 

karaktär är Rikard Gard. De argumentationsteorier han undersökt är: logik, dialektik, 

retorik och eristik.6 I uppsatsen delas varje argumentationsteori upp i olika delar: 

argumentationsstrategi, argumentationstaktik, argumentationsteknik och 

legitimeringsfas.7 Något vi finner intressant i Gards uppsats är hur de olika teorierna 

kan differentieras, specifikt eristik då det inte finns något etiskt ramverk att förhålla sig 

till. Kan det finnas något samband mellan eristik och propaganda? 

 

För att vidare se till propaganda finner vi det intressant att se till den populärt hållna 

men vetenskapligt baserade boken “Varning för propaganda” skriven av Ann-Marie 

Åsheden. Hon skriver om olika sätt att se, förstå och genomskåda propaganda. Vidare 

beskriver hon tre modeller för att analysera propaganda på ett material.8 Dessa modeller 

är aningen äldre och vi kommer i teoriavsnittet att presentera en alternativ 

propagandamodell som vi vill använda oss av i vår analys. 

 

Åshedens bok kan ses som teoriutvecklande då hon diskuterar propaganda i dess helhet 

i många av de tankar och idéer hon presenterar. Exempelvis delar Åsheden upp 

propaganda i tre olika stadier och ser propaganda snarare som smutskastning än 

försköning.9  

 

Forskning om Sverigedemokraterna 

 

Sociala medier är idag en arena där man kan finna partier och politiker. Ett socialt 

medium är Facebook. Man har undersökt vad som karakteriserar riksdagspartiers inlägg 

och hur olika roller konstrueras på riksdagspartiernas Facebooksidor.  

                                                
6 Rikard, Gard (2011) “ Argumentationsstrategier -  En komparativ studie av logik, dialektik, retorik och 

eristik”, opublicerat manuskript, i författarens ägo. 
7Ibid 
8 Ann-Marie, Åsheden (2017) Varning för propaganda. Malmö: 33 sidor. s. 18-21. 
9Åsheden (2017), s. 5-9. 
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Victoria Busck och Filippa Dahlkind kommer i sin kandidatuppsats fram till att ett 

ständigt flöde av information ger upphov till korta, känslomässiga och snabba inlägg där 

budskapen ofta är förenklade och generaliserande.10 Något som presenteras i uppsatsen 

är att politiska partier ofta uppmanar till att “dela” och “gilla” (kompletteras numera 

även med reaktioner), men att partierna sällan uppmanar att kommentera inläggen. De 

kommer fram till att resultaten kan tyda på att partierna inte är intresserade av 

medborgardialog. Ur ett retoriskt perspektiv kan det vara så att partierna använder 

Facebook som ett monologiskt mer än ett dialogiskt forum.11  Uppsatsen analyserar de 

sittande partiernas fem mest spridda Facebookinlägg under ett års tid. Den kan tänkas 

ge oss en djupare kunskap om hur mediet Facebook påverkar en opinionsbildare som 

Ekeroth och hans propagandaanpassning då vi lättare kan förstå den specifika retoriska 

situationen. 

 

Ett annat socialt medium är Twitter. Där har man undersökt hur politiska partier och 

opinionsbildare kommunicerar ideologi och på vilket sätt detta kan ge uttryck för 

populism. Nicklas Gustafsson och Tom Serner har i sin uppsats fokuserat på 

riksdagspartiet Sverigedemokraterna och dess medlemmar. Resultaten visar att 

Sverigedemokraterna i de analyserade tweetsen lyckas skriva texter som innehåller 

ideologi, men att de sällan blir djupgående då det saknas bakgrundsfakta. Detta leder till 

att den ideologi som uttrycks inte alltid är explicit utan kan endast tolkas genom 

kontexten.12 

  

                                                
10 Victoria, Busck, Filippa, Dahlkild (2017), “ ”HÅLLER DU MED? DELA GÄRNA!” En studie av 

riksdagspartiernas kommunikation på Facebook ”, <http://hdl.handle.net/2077/51760>, hämtad 2017-

03-30. s.38f. 
11Ibid. 
12 Nicklas, Gustafsson, Tom, Serner (2017), “IDEOLOGI PÅ 140 TECKEN En analys av populism och 

ideologi på den sociala medieplattformen Twitter”, <http://hdl.handle.net/2077/51759>, hämtad 2017-

03-30. s. 43ff. 

http://hdl.handle.net/2077/51760
http://hdl.handle.net/2077/51759
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Till undersökningens resultat hör även att det höga kommunikationstempot som 

förekommer på Twitter främjar en kommunikation där snabba slutsatser dras, särskilt 

tycks det gälla för Sverigedemokraterna.13 Uppsatsen visar att Sverigedemokraternas 

snabba utpekanden och antaganden i sina tweets fungerar genom vad vi skulle kunna 

kalla en entymemisk process, där sunt förnuft och egna upplevelser hos läsaren får stor 

plats samtidigt som läsaren inte förväntas närmare granska sanningshalten hos det som 

presenteras i tweetsen.14 Läsaren till dessa tweets får alltså fylla i de luckor som finns 

mellan raderna för att förstå budskapet.  Denna uppsats ser vi som intressant, då flera 

tweets som analyseras är skrivna av Ekeroth. Det ger oss en bild av hans retorik i 

medier som denna uppsats inte undersöker. Som ett bidrag till vår avslutande diskussion 

kan denna uppsats komplettera vår bild av hur Ekeroth anpassar sig till olika medier, 

exempelvis sin argumentation. Gustafsson och Serner talar i sin uppsats om ideologi 

vilket denna uppsats inte ämnar analysera. 

 

Simon Oja har i sin doktorsavhandling undersökt och analyserat Sverigedemokraternas 

marknadsföring av sitt parti mellan åren 2005-2010. Analysens syfte är att “ utifrån ett 

retoriskt perspektiv belysa, förklara och diskutera den upplevda problematiken kring 

Sverigedemokraterna”15 Oja kommer här bland annat fram till att Sverigedemokraterna 

inom olika typer av media såsom valmaterial, foldrar, annonser och affischer lyckats 

anpassa sig till den retoriska situationen som olika typer av medier skapar och befinner 

sig i. Det Oja dock poängterar är att trots den retoriska anpassningen så behåller 

sverigedemokraterna samma budskap oavsett media.16 Avhandlingen är intressant för 

denna uppsats då den visar hur Sverigedemokraterna tidigare lyckats anpassa sin 

argumentation utifrån de medium som de befinner sig i. 

 

                                                
13Ibid. 
14Ibid. 
15 Simon, Oja (2015) Sverigedemokraternas budskap 2005-2010: en retorisk studie av ett annorlunda 

parti, Örebro Universitet, Diss. Örebro, Örebro universitet. s. 17. 
16Oja (2015) s. 245-246. 
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Tidsramen som finns för denna avhandling omfattar perioden då Ekeroth varit aktiv 

medlem i partiet. Därför kan vi anta att han blivit påverkad av den diskurs som då fanns 

i deras interna och externa kommunikation. Detta tillåter oss att se Ekeroth som 

representativ för Sverigedemokraternas medieanpassade propaganda. 

 

 Diskussion om tidigare forskning 

 

Det finns forskning om olika typer av medier. En skillnad som görs i denna uppsats till 

skillnad från den tidigare forskning som vi presenterat är att vi undersöker en avsändare 

i olika medier medan den tidigare forskningen sett på ett medium med flera olika 

avsändare. 

 

En annan skillnad är att vår analys utgår från ett retoriskt perspektiv, medan tidigare 

forskning främst haft ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv. Även om 

den tidigare forskningen diskuterar förenkling och eristik så talas det inte om 

propaganda i vidare mening, vilket denna uppsats kommer att göra. 

 

4. Teori 

 

I detta avsnitt redogörs för de teoretiska utgångspunkterna för vår analys. Först 

presenteras olika medieteorier, varefter vi övergår till genre, persona och den retoriska 

situationen. Till sist presenterar vi klassiska retoriska begrepp samt propaganda. Då 

syftet med uppsatsen är att se efter hur mediet påverkar Ekeroths propaganda och 

argumentation har teorier valts därefter. Teoretiska utgångspunkter såsom topiker, 

stilnivåer och stilfigurer har prioriterats bort på grund av utrymmesskäl, även om det 

skulle ha kunnat  bidra till intressant forskning. 
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4.1. Medium 

 

Marshall McLuhan skriver att varje medies eller tekniks budskap är den förändring i 

skala, hastighet eller mönster som det medför i människors ageranden eller utlåtanden. 

McLuhan menar att det är mediet själv som är budskapet och inte vad man skapar med 

hjälp av mediet.17 En annan teoretiker som skriver om mediet är Walter J Ong. Han 

menar att vi idag har en sekundär talspråklighet som på grund av utvecklingen av 

elektroniska medier är skild från offentliga tal i det förflutna.18 Ong redogör för 

”medium-modellen” och menar att man där använder sig av en envägskommunikation. 

För  Ong är ett medium en rörledning som transporterar enheter av material som kallas 

information från en plats till en annan.19 Även om Ongs beskriver mediet som en 

envägskommunikation är det inte det vi finner intressant som uppslag till vår egen 

uppsatsanalys. Det som är intressant för oss är att se hur kommunikationen förändras för 

att ”få plats” i röret. 

 

Medieteorierna ovan är väsentliga för vår uppsats, då de just handlar om hur olika 

medier får retoriska konsekvenser. Därför kommer vi att eklektiskt välja ut de delar av 

dessa teorier som vi finner vara relevanta för vårt arbete. En tolkning som gjorts är att se 

medieteorierna som ett spektrum, för mediet har en stor påverkan men inte möjligtvis 

till den grad att det är hela budskapet. Analyserna kommer därför att placera sig 

någonstans mittemellan dessa teorier. Mediet är inte hela budskapet, men inte heller 

bara ett ”rör” för ett färdigt budskap.    

  

                                                
17Herbert Marshall, McLuhan (1999), Media: människans utbyggnader, 2. Uppl, Stockholm: Norstedt, s. 

17. 
18Walter Jackson, Ong (1991), Muntlig och skriftlig kultur: teknologiseringen av ordet, Göteborg, 

Anthropos, s. 159. 
19Ong, (1991), s. 200f. 
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I våra analyser kommer vi att se till vilka möjligheter och begränsningar mediet 

erbjuder i relation till faktorer som ”skala”, ”hastighet” och ”mönster”, men även 

undersöka andra anpassningar. För att analysera skala kommer vi att ta hänsyn till 

faktorer såsom tillgänglighet och spridning. För att analysera hastighet kommer vi 

exempelvis se till yttre faktorer där vägen från att texten är färdigskriven till publicering 

kan spela roll. För att kunna analysera mönster kommer vi ta hänsyn till faktorer som 

disposition och regler. 

 

4.2. Genre 

 

Det finns olika sätt att se på Genre, Maria Dahlin skriver om genre där man analyserar 

en text genom att gå igenom situation, innehåll, funktion och disposition för att finna 

vad som utmärker den. 20 Genren är alltså bestämd av bland annat innehåll och form.  

 

Vi ser att Facebook och riksdagsmotionerna handlar om både medium och genre. Man 

kan tänka sig att Facebook är mediet och att ett inlägg placerar sig i en viss genre som 

dock är synnerligen medieanpassad, eftersom du kan inte skriva ett Facebookinlägg 

någon annanstans än på Facebook. Man kan även se både motioner och propositioner 

som genrer som båda förekommer inom det medium som ges av riksdagens offentliga 

diskussion. Även om argumentationen kan se olika ut i olika motioner ser upplägget 

likadant ut och därför kan en riksdagsmotion ses som en medieanpassad genre. Vi ser 

vidare att debattartikeln är en genre i ett annat medium, pressen. 

  

                                                
20 Dahlin (2014), s. 169-170. 
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4.3. Persona 

Hellspong skriver om djuppsykologen Carl Ljungs skillnad mellan person och persona 

och att en person är ens äkta jag, medan persona är en eftersträvade framtoning av ens 

yttre. Han liknar persona vid en social mask att hålla för ansiktet som kan underlätta att 

möta andras blickar och kontrollera situationen.21  

 

Edwin Black skriver om begreppet persona på ett liknande sätt som Hellspong. Black 

skriver också om den andra personan vilket är ett begrepp där man utifrån att studera det 

retoriska objektet ser till vilken publik, eller del av en publik, som talaren i första hand 

talar till eller syftar till att övertyga.22 Den tredje personan beskrivs som ett relativt 

komplext begrepp, då Black menar att det begreppet sträcker sig längre än att man visar 

på en grupp eller individer som man inte identifierar sig med, en tyst publik. Denna 

publik kan implicit eller explicit uteslutas som publik av talaren.23   

 

Vi kommer att använda personabegreppet utifrån Ekeroths framställning av sin persona 

och inte den persona som pressen tillskriver honom. Vi kommer att utgå från våra egna 

tolkningar gällande den andra och tredje personan i vår analys för att förstå vilken 

publik Ekeroth främst vänder sig till och vilken publik han kan tänkas exkludera. 

Personabegreppen kommer att användas för att förstå talaren men även publiken. 

Begreppet persona ser vi som viktigt för vår analys då det kan hjälpa oss på olika sätt. 

Vi ser inte minst ett samband mellan persona och ethos. Man behöver etablera och 

upprätthålla en konsistent persona för att framstå som trovärdig. 

 

Personabegreppet hjälper oss även att få en bild av de tvingande omständigheter som 

Ekeroth ställs inför. Det är även möjligt att personabegreppet kan hjälpa oss att se om 

det finns ett samband mellan övertygandemedel och propagandatekniker. 

                                                
21 Lennart, Hellspong (2011), Handbok i klassisk retorik, Lund, Studentlitteratur AB s. 82. 
22 Edwin, Black (1999), ”The second persona”, I Lucaites, John Louis, Celeste Michelle & Caudill, Sally 

(red.), Contemporary rhetorical theory: a reader. New York, Guilford Press. s. 331-340. 
23Black (1999). s. 357-380. 
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4.4. Den retoriska situationen 

Bitzers definition av den retoriska situationen pekar på tre moment. Det första är ett 

påträngande problem, det andra är en retorisk publik och det tredje är tvingande 

omständigheter. Ett påträngande problem kan även kallas en uppkommen möjlighet att 

ta till orda. Det handlar om det man vill prata om, eller det man vill förändra.24 Den 

retoriska publiken är den man vänder sig till som kan påverka det påträngande 

problemet. De tvingande omständigheterna består av begränsningar eller möjligheter 

som talaren måste ta hänsyn till och anpassa sig till. Det kan exempelvis vara att man 

behöver hjälpmedel såsom en mikrofon, men kan även vara mer komplexa 

omständigheter såsom publikens attityd.25 

 

Bitzers definition av den retoriska situationen har kritiserats av många. En av dessa 

kritiker är Richard Vatz, som menar att den retoriska situationen konstrueras av retorn 

och är alltså inte objektivt given. Med exempel visar Vatz att man som talare skapar 

mening i framförandet tillsammans med publiken.26 Vatz kritiserar Bitzer för att se den 

retoriska situationen som given, som någonting som retorn endast reagerar på. Det 

material som kommer att analyseras är framför allt reaktioner från Ekeroth. Därför är 

Bitzers definition mer användbar för oss. 

 

Något som kan ses som problematiskt är begreppet påträngande problem. Det kan i 

vissa fall bytas ut till en uppkommen möjlighet att ta till orda, vilket ligger i linje med 

Bitzers teori om de svar en situation kräver. Ekeroth ges alltså en uppkommen möjlighet 

att ta till orda. Detta tillåter en bredare och smidigare tolkning av materialet.  

 

  

                                                
24 Loyd, F Bitzer (1968), ”the rhetorical situation” i Philosophy & rhetoric, vol 1. Sida 1-14, University 

Park: Pennsylvania State University Press. 
25Ibid. 
26 Richard, Eugene Vatz (1973), ”The myth of the rhetorical situation” i Philosophy & rhetoric, vol 6. Nr 

3, University Park: Pennsylvania State University Press. 
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Den retoriska situationen kommer att användas då uppsatsen studerar relationen mellan 

propagandatekniker och specifika retoriska situationer, då medieanpassningen sker i en 

retorisk situation. Exempelvis bidrar mediet med tvingande omständigheter och det 

kommer undersökas om Ekeroth anpassar sig till dessa. 

4.5. Klassiska retoriska begrepp 

Här presenteras klassiska retoriska begrepp. Först tar vi upp övertygandemedlen, logos, 

pathos och ethos, varefter vi presenterar aptum, decorum och slutligen doxa. De 

retoriska begrepp som presenteras nedan kommer att användas i analysen för att 

undersöka om och hur en medieanpassning görs från Ekeroths sida. Denna 

medieanpassning är vidare intressant för att se hur den relaterar till användningen av 

olika  propagandatekniker. 

 

Övertygandemedel 

 

För att analysera en  argumenterande text kan man se till retorikens klassiska 

övertygningsmedel: ethos, pathos och logos. Ett sätt att ta hjälp i en argumentation är 

med resonemang eller sakskäl, logosargument. Dessa typer av argument har egenskapen 

att de kan stå för sig själva utan hjälp av de andra övertygandemedlen. Det spelar till 

exempel ingen roll vem jag är som säger denna typ av argument utan det är strukturen 

och den logiska slutledningen som spelar roll.27 Ett sätt för att få människor engagerade 

för sin ståndpunkt är att beröra dem emotionellt. Då handlar det om pathosargument.28 

 

Men man kan även hänvisa till sin egen eller andras auktoritet, när man argumenterar. 

Då handlar det om ethosargument. För att den auktoritet som ligger implicit i ett 

ethosargument skulle vara trovärdig ställde man under antiken upp tre krav. Dessa var 

att talaren visar prov på frónesis som var gott omdöme eller handlingsklokhet, arete som 

var dygd eller god karaktär och eunoia som var välvilja mot publiken.29   

                                                
27Hellspong, (2011), s. 228f. 
28Hellspong, (2011), s. 230ff. 
29Hellspong, (2011), s. 161. 
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Dessa kvaliteter är subjektiva i den mening att de beror på bedömarens perspektiv och 

det är precis det som är poängen, eftersom ens ethos bestäms av den publik som man 

talar till. Då det är olika medier som analyseras är det intressant att se vilket 

övertygandemedel som kan tänkas dominera i just det mediet. I så fall finns en 

anpassning av övertygandemedel efter medium. 

 

Aptum och decorum 

 

Kurt Johannesson skriver om retoriska begrepp och menar att aptum gäller för det 

språkliga uttryck som ses som det passande enligt samhällets krav. I en vidare mening 

talar vi även om decorum. Då handlar det om det passande, allmänt accepterade normer 

och ideal som en talare måste anpassa sig efter i sitt framträdande för att inte väcka 

illvilja hos sina åhörare eller för att inte förlora sitt medborgerliga anseende.30 Dessa 

begrepp är användbara för vår uppsats eftersom det kan finnas skillnader i hur 

materialet är utformat. Vad som är passande ser vi som relativt, det passande beror på 

vilken publik du vänder dit till och vilket medium du uttrycker dig i. 

 

Doxa 

 

Hellspong skriver om begreppet doxa som “de övergripande tolkningsmönster som ger 

sammanhang åt våra iakttagelser”31. Det är ett brett begrepp som sträcker sig mellan  

utbredda vardagsföreställningar, exempelvis politiska ideologier och vetenskapliga 

teorier. Doxan hjälper oss att orientera oss i omvärlden och engagerar inte bara tankar 

utan även känslor och vilja. Vår doxa är historiskt föränderlig.32 Doxa kan ses som ett 

komplext och svåranalyserat begrepp. I vår undersökning använder vi oss av doxa i 

samband med den retoriska situationen och framförallt för att förstå den retoriska 

publiken.  

 

                                                
30 Kurt, Johannesson (1998),  Retorik - eller konsten att övertyga, Stockholm: Nordstedts, s. 278ff. 
31Hellspong (2011), s. s. 197. 
32Hellspong (2011), s. 197f. 
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4.6. Propaganda 

Även om propaganda kan ses som en del av retoriken finns det vissa signifikanta 

skillnader vi vill presentera för att vidare kunna analysera vad som kan ses som 

propaganda i vår analys. Kjeldsen ger exempel på skillnader mellan retorik och 

propaganda där han citerar Jørgen Fafner som menar att retorik är dialogisk och 

propaganda monologisk samt att man inom retoriken har ett ansvar mot sina åhörare där 

man visar respekt och lyssnar till sin publik.33 

 

Det finns olika sätt att se och tolka propaganda. Jimmy Vulovic lyfter fram en 

gemensam regel för alla propaganda som tydlighet för att inte säga entydighet. Han 

menar att det ligger stor vikt i att inte framföra någon tvetydighet eller komplexitet. 

Framför allt gäller det propagandans konfliktdimension. Därför får det med andra ord 

inte råda någon tvekan om vem som är fiende och vem som är vän.34 Vulovic lyfter 

fram Garth S Jowett & Victoria O´Donnells definition av propaganda som: “Medvetna 

och systematiska försök till påverkan av människors uppfattningar och ageranden  i en 

riktning som gynnar användaren.”35 Hellspong lyfter starkare fram konfliktdimensionen 

genom att beskriva propaganda och propagandamedel som ett sätt att hålla samman och 

stärka den egna gruppen samt att splittra och försvaga motståndarens led.36 Därefter 

skriver Hellspong att det finns vissa mål och medel för propaganda.  

 

Summariskt kan dessa beskrivas som att ge ett enkelt svar på en kanske svår fråga, 

ladda svaret med kraft, göra svaret lätt att uppfatta och minnas och slutligen att man ska 

skydda svaret mot tvivel.37 I anslutning till det ställer Hellspong upp fyra 

propagandatekniker: Förenkla sitt budskap, förstärka sitt budskap, förtäta sitt budskap 

och förkläda obekväma fakta.38 

                                                
33Elmelund, Kjeldsen (2008). s. 20. 
34Vulovic (2016), s. 29. 
35Vulovic (2016) s. 30. 
36Hellspong (2011), s. 262-263. 
37Hellspong (2011), s. 242. 
38Hellspong (2011), s. 261- 285. 
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För ett förenklat budskap kan man använda tekniker som fokusering, selektion, 

slutenhet och polarisering. Ett förenklat budskap handlar om att man med hjälp av 

fokusering endast visa en sida av budskapet. Selektion innebär genom att aktivt välja 

vilken fakta som presenteras. Slutenhet handlar om att fakta och argument läggs fram på 

ett sätt så att ditt förslag ses som det enda logiska. Polarisering kan användas genom att 

du bara visar de positiva effekterna av ditt förslag och de negativa effekterna av ett 

konkurrerande alternativ. För ett förstärkt budskap kan du använda tekniker som emfas, 

kategoriskhet, konkretion och känsloladdning. Ett förstärkt budskap handlar om att man 

med hjälp av emfas förstärker vissa delar av budskapet.39 Kategoriskhet handlar om att 

dina skäl är obestridliga. Konkretion handlar om att vissa valda delar beskrivs noga. 

Känsloladdning betyder att du väljer ord och formuleringar med mål att väcka känslor 

hos publiken. 

 

För ett förtätat budskap kan du använda tekniker som presupposition, konnotation och 

syntes. Att förtäta ditt budskap handlar om att du kan med hjälp av presupposition 

lämnar ute vissa delar av ditt budskap som publiken får fylla i själv. Konnotation 

används genom att du använder ords sekundära betydelser för att stödja ditt budskap. 

Genom att kombinera vissa ords bibetydelser använder du dig av syntes, det kan även 

vara så att vissa liknelser inte har med varandra att göra. För att förkläda obekväm fakta 

kan du använda tekniker som lögn, obestämdhet, försköning och abstraktion. 

Förklädnad av obekväm fakta handlar om att du gör just detta med exempelvis lögner 

och obestämdhet. Du kan även använda dig av försköning av verkligheten för att 

framstå som bättre. Till sist kan du använda dig av abstraktion för att göra vissa 

obekväma delar otydliga.40 Uppsatsens analys kommer att utgå från Hellspongs 

definition och tillhörande modell. Det är ändå viktigt att lyfta att det inte är det enda 

sättet att se på propaganda och hur man tolkar det. 

 

                                                
39Hellspong (2011), s. 260. 
40Hellspong (2011), s. 260. 
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5. Metod 

Våra valda metoder utgår från tolkningar av texter. Vi behöver metoder som hjälper oss 

att plocka isär betydelser av propagandatekniker och övertygandemedel för att kunna se 

hur dessa relaterar till en medieanpassning och en anpassning till den retoriska 

situationen. 

 

5.1. Hermeneutik och närläsning 

Kjeldsen skriver om hermeneutik som läran om hur människan uppfattar, tolkar och 

förstår. Den centrala tanken inom hermeneutik är att vi bara kan förstå en helhet genom 

dess delar och delarna genom helheten.44 Anledning till att vi använder ett 

hermeneutiskt ingångssätt är för att retoriken som disciplin är hermeneutisk till sin 

natur. Hermeneutik kan ses som problematiskt, då den  i sin tur har subjektiva drag.  

Detta är inte unikt för vår uppsats utan kan ses allmänt problematiskt för retoriken men 

även något som präglar många humanioraämnen. Denna subjektivitet är någonting vi 

kommer vara uppmärksamma på genomgående i uppsatsarbetet. Vi kommer att vara 

kritiska till våra tolkningar och se delar utifrån olika perspektiv med hjälp av de 

teoretiska utgångspunkterna. 

 

Jon Viklund skriver om närläsning. Det ses inom retoriken som ett övergripande 

perspektiv för den retoriska kritikens förhållande till texter. Syftet med närläsning är att 

se hur en retorisk text är konstruerad och sammansatt av olika delar.45 Vi kan även finna 

mera information om närläsning hos James Jasinsky’.46 Han har en definition som blir 

ledande för uppsatsens användning av denna metod, nämligen att “close reading begins 

in an effort to position the text [...] at  the very center of critical activity.47”  

                                                
44Kjeldsen (2008), s. 319f. 
45 Jon,Viklund, (2014), ”Retorisk kritik – en introduktion”, I Otto, Fischer, Patrik Mehrens, och Jon, 

Viklund (red.), Retorisk kritik, Ödåkra, Retorikförlaget. s. 29. 
46 James, Jasinsky (2001), Sourcebook on rhetoric: key concepts in contemporary rhetorical studies. 

Thousand Oaks, Calif, Sage Publica. 
47Jasinsky (2001), s. 91-92. 



 

 

17 

 

Närläsning liknar hermeneutiken i den mening att man analyserar delar för att förstå 

helheten, och helheten för att förstå delen, genom att analysera texter. 

 

5.2. Textanalys 

Mats Ekström skriver om en textanalytisk metod som är användbar för en mängd olika 

typer av studier och kan utföras på olika sätt beroende på materialet.48 Någonting 

relevant för all analys av texter oavsett teoretisk grund är att det behövs en förståelse 

kring intertextualitet och textens bakgrund. Ekström skriver att intertextualitet är ett 

samspel och interaktion mellan texter och deltagare och att texten är en länk i en kedja 

av tidigare och framtida texter.49 En textanalys kommer att komplettera metoderna 

hermeneutik och närläsning genom att den ger ett ytterligare perspektiv kring hur man 

tar sig an ett material. Detta betyder inte att en textanalys är skiljt från hermeneutik och 

närläsning, då man till en viss grad alltid behöver värdera och tolka ett material. Den 

stora skillnaden är att man i en textanalys försöker förstå materialets intertextualitet och 

bakgrund, var den kommer ifrån. Denna metod kan vara problematisk för analyser inom 

vår disciplin, då den ses som allmän för en retorisk studie då den inte hör hemma i just 

retoriken som disciplin utan ska fungera överallt. Vi kommer därför att förstå materialet 

med hjälp av retoriska begrepp, exempelvis persona och retorisk situation. 

6. Bakgrund och material 

I detta avsnitt redogörs för det material som kommer att analyseras. Det kommer även 

att kort ges en bakgrund till varje enskild del av det material.  Genomgående rör det sig 

om texter som är skrivna och publicerade under 2016 och berör frågor om asyl och 

invandring. Denna avgränsning har gjorts för att underlätta en komparativ analys.  

 

                                                
48Mats, Ekström & Larsåke, Larsson (red.) (2010), Metoder i kommunikationsvetenskap, 2 uppl., 

Studentlitteratur, Lund. s. 153-17. 
49Ekström (2010). s. 155-156. 
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En annan avgränsning som gjorts är att allt material som kommer att analyseras har 

samma författare och har hämtats från tre olika medier: två riksdagsmotioner, en 

debattartikel från GP samt fyra Facebookinlägg. De finns med som fulltexter i bilagor 

till denna uppsats. 

6.1. Kent Ekeroth 

Kent Ekeroth är född 1981 och är tjänstgörande riksdagsledamot för partiet 

Sverigedemokraterna, ledamot i justitieutskottet och suppleant i skatteutskottet.50 På 

Ekeroths hemsida skriver han att hans hjärtefrågor inom politiken är 

immigrationspolitik, kriminalpolitik, EU samt internationell politik.51 

 

Flera tidningar har skrivit om de skandaler som Ekeroth varit inblandad i. Expressen 

hävdar att Ekeroth är en av Sverigedemokraternas mest kontroversiella politiker, som 

klarat sig igenom både en järnrörsskandal, krogincidenter och en dold roll bakom sajten 

Avpixlat.  

 

Under en festkväll tillsammans med två andra Sverigedemokrater plockade Ekeroth upp 

ett järnrör efter att ha bråkat med en berusad man. Samma kväll hade Ekeroth knuffat in 

en kvinna mot en bil.52 Expressen skriver vidare om en händelse som skedde i 

november, Ekeroth stod i kön till en nattklubb på Stureplan men nekades att komma in, 

då vakterna antydde att han var märkbart berusad. Från övervakningsfilmer kan man se 

Ekeroth efter ett par minuter lämna kön men kort därefter hamna i bråk med en annan 

gäst som stod i kön. Expressen skriver att de mött den man som hamnade i bråk med 

Ekeroth och han säger till Expressen att han fällde en kommentar som ”kul med 

järnrör”, varpå Ekeroth slår mannen i ansiktet.53   

                                                
50Sveriges riksdag - ”Ledamöter & partier/ Kent Ekeroth” <https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-

partier/ledamot/kent-ekeroth_0449e7b9-459a-4776-b87c-e19427c799fb> Hämtad 2017-04-04. 
51Kent Ekeroth - ”Om mig” <https://kentekeroth.se/about/> Hämtad 2017-04-04. 
52Expressen - ”Här är Kent Ekeroths skandalliv inom SD” <http://www.expressen.se/nyheter/har-ar-kent-

ekeroths-skandalliv-inom-sd/> Hämtad 2017-04-04. 
53Expressen - ”Ekeroth polisanmäld för misshandel i kö” <http://www.expressen.se/nyheter/ekeroth-

polisanmald-for-misshandel-i-ko/> Hämtad 2017-04-04. 

https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/ledamot/kent-ekeroth_0449e7b9-459a-4776-b87c-e19427c799fb
https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/ledamot/kent-ekeroth_0449e7b9-459a-4776-b87c-e19427c799fb
https://kentekeroth.se/about/
http://www.expressen.se/nyheter/har-ar-kent-ekeroths-skandalliv-inom-sd/
http://www.expressen.se/nyheter/har-ar-kent-ekeroths-skandalliv-inom-sd/
http://www.expressen.se/nyheter/ekeroth-polisanmald-for-misshandel-i-ko/
http://www.expressen.se/nyheter/ekeroth-polisanmald-for-misshandel-i-ko/
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Tidningen Fria tider skriver om samma händelse och skriver att den unga mannen ska 

ha fällt en kommentar som Ekeroth uppfattat som provocerande, varpå han slagit 

mannen. Fria tider skriver att Ekeroth nekar till brott, eftersom han agerat i självförsvar 

då den unga mannen ska ha angripit Ekeroth först.54 Ekeroth är aktiv i olika typer av 

medier och det är därför intressant att studera om och hur han anpassar sig och 

argumenterar i dessa. 

 

Det är även intressant att studera just Ekeroth då han genom åren varit med om ett antal 

skandaler samt fått kritik för hur han uttrycker sig, trots detta fortsätter han än idag att 

uttrycka sina åsikter på många olika arenor. 

6.2. Riksdagsmotioner 

Motioner är förslag till riksdagen från en eller flera riksdagsledamöter. Dessa kan 

handla om i stort sett vad som helst om de lämnas in inom den allmänna motionstiden. 

Riksdagsledamöter kan också lämna in motioner i anknytning till ett förslag eller en 

proposition från regeringen och då måste motionen ha någonting med det framlagda 

förslaget eller propositionen att göra.55 

 

I den första motionen hävdar Ekeroth att man alltid bör åldersbestämma alla flyktingar 

genom “vetenskapliga” metoder istället för att tro på deras ord/pass eller liknande.56 

Den andra motionen handlar om att man ska bedöma flyktingar under arton år på 

samma sätt som flyktingar över arton år.57 Anledningen till valet av riksdagsmotioner är 

att de kan tänkas kontrastera bra mot inlägg från Ekeroths Facebooksida. 

  

                                                
54Fria tider - ”Kent Ekeroth åtalas för ringa misshandel” <http://www.friatider.se/kent-ekeroth-talas-f-r-

ringa-misshandel> Hämtad 2017-04-04. 
55Sveriges riksdag ”Beslut om lagar”, <http://riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/riksdagens-

uppgifter/beslutar-om-lagar/>, Hämtad 2017-04-04. 
56Se bilaga Nr: 1. 
57Se bilaga Nr: 2. 

http://www.friatider.se/kent-ekeroth-talas-f-r-ringa-misshandel
http://www.friatider.se/kent-ekeroth-talas-f-r-ringa-misshandel
http://riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/riksdagens-uppgifter/beslutar-om-lagar/
http://riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/riksdagens-uppgifter/beslutar-om-lagar/
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6.3. Debattartikel i Göteborgsposten 

Göteborgsposten skriver på sin Facebooksida att de är Västsveriges största och Nordens 

näst största morgontidning och dagligen når 630 000 läsare som  papperstidning och i 

digital form. Tidningen säger att de vill informera, orientera och inspirera människor 

dygnet runt.58 

 

Debattartikeln börjar med att Ekeroth skriver om ett uttalande han tidigare gjort på 

Facebook, som han menar väckt ramaskri och en våg anklagelser mot honom. 

Reaktionen menar Ekeroth är ett avsiktligt missförstånd. Ekeroth skriver att det är en 

majoritet av asylsökande i Sverige som saknar ID-handlingar och att man då inte vet 

vilka avsikter dessa människor har att komma till Sverige. Ekeroth skriver i 

debattartikeln om brottslighet och att de flesta asylsökande människor kommer från 

områden med en reaktionär syn på kvinnor, religionsfrihet och HBTQ-rättigheter, och 

ser ett samband mellan detta och övergrepp på festivaler, våldtäkter och annat.59 

 

Avslutningsvis skriver Ekeroth att man varje dag sommaren hört nyheter om attentat 

som drabbat oskyldiga medborgare. Att ignorera denna verklighet är ett svek mot 

väljarna och demokratin.60 Anledningen till att vi har valt att använda oss av detta 

material är för att vi känner att Göteborgsposten kan vara representativ för genren 

“debattartiklar”, då det är en relativt stor tidning som inte explicit riktar sig mot någon 

speciellt politisk riktning.  Vi har även valt den här artikeln då vi känner att en 

debattartikel kan vara någon slags medelväg mellan det mera seriösa motionerna och de 

Facebookinlägg  som även kommer att analyseras. 

 

                                                
58Göteborgsposten – Göteborgspostens Facebooksida, ”Om”, 

<https://www.Facebook.com/pg/goteborgsposten/about/?ref=page_internal> Hämtat 2017-04-04. 
59Se bilaga Nr: 3. 
60Göteborgsposten - ”Kent Ekeroth: ”Asylförvar ökar vår säkerhet”” 

<http://www.gp.se/nyheter/debatt/kent-ekeroth-asylf%C3%B6rvar-%C3%B6kar-v%C3%A5r-

s%C3%A4kerhet-1.3540178> Hämtad 2017-04-04. 

https://www.facebook.com/pg/goteborgsposten/about/?ref=page_internal
http://www.gp.se/nyheter/debatt/kent-ekeroth-asylförvar-ökar-vår-säkerhet-1.3540178
http://www.gp.se/nyheter/debatt/kent-ekeroth-asylförvar-ökar-vår-säkerhet-1.3540178
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6.4. Facebook 

Facebook är ett socialt medium som grundades 2004. Facebook skriver att människor 

använder Facebook för att ha kontakt med vänner och familj, vara uppdaterad kring vad 

som händer i världen och att kunna dela och uttrycka det som har värde för dem.61 

På Facebook kan man som användare skapa en profil, lägga till vänner, skicka 

meddelanden till varandra. Man kan vidare skapa och bli medlem i olika grupper, göra 

inlägg och kommentera andra användares inlägg. Facebook används av över en miljard 

människor.62 Facebook är intressant för oss som ett stort medium som används av 

många, vilket betyder att man kan skapa opinion och nå ut till många användare. 

Ekeroth är en flitig användare av mediet, då han dagligen via inlägg och kommentarer 

uttrycker olika åsikter. Fyra Facebookinlägg är hämtade från Ekeroths Facebooksida. 

Gemensamt är att de berör temat invandring, som är central för det material som 

kommer att analyseras. Inläggen är olika såtillvida att tre av dem har bilagor från 

exempelvis tidningsartiklar eller  partiet Sverigedemokraterna. Ett av inläggen är utan 

någon hänvisning till en extern sändare. 

7. Analys 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens analys. Först analyseras de två riksdagsmotionerna 

följt av debattartikeln och avslutningsvis analyseras Ekeroths fyra Facebookinlägg. Alla 

analyser kommer att följa ett gemensamt mönster för att bli så koherenta och likvärdiga 

som möjligt. Gällande analyserna sker en uppdelning mellan oss författare.  

Hannes Mayer har haft huvudansvaret för analysen av riksdagsmotionerna och Ellen 

Leijen har haft huvudansvaret för analysen av Facebookinläggen. Analysen av 

debattartikeln är uppdelad och Ellen har haft huvudansvaret för analys av mediet och 

övertygandemedel och Hannes har haft huvudansvaret för analys av propagandatekniker 

och den retoriska situationen. 

 

                                                
61Facebook inc- “uppdrag”<https://www.Facebook.com/pg/Facebook/about/?ref=page_internal> Hämtad 

2017-03-29. 
62Ibid. 

https://www.facebook.com/pg/facebook/about/?ref=page_internal
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7.1. Riksdagsmotioner 

Riksdagsmotionerna kommer att analyseras var för sig och följa det mönster som är 

gemensamt för alla analyser. Då mediet är detsamma för båda riksdagsmotionerna 

kommer den att gälla för båda analyser. Även begreppet persona kommer att analyseras 

som gemensamma för båda riksdagsmotioner. Den retoriska situationen för dessa 

riksdagsmotioner kan tänkas vara liknande och kommer därför att analyseras 

gemensamt men likheter och skillnader kommer tydligt att framgå. 

 

Den första motionen handlar om att alla asylsökande i Sverige bör vetenskapligt 

ålderstestas. Ekeroth yrkar även på att alla asylsökande som vägrar detta ska utvisas. 

Ekeroth motiverar denna motion med hjälp av att lyfta fram hur ålderstester gått till i 

andra länder såsom Norge och Danmark. Ekeroth anför därefter ett citat han fått från en 

informatör på Migrationsverket i Malmö för att kunna visa varför hanteringen av 

asylsökande migranter inte är bra som den är idag. Sist förklarar Ekeroth mer noggrant 

hur hans förslag skulle fungera och för vilka det skulle gälla. 

 

Den andra motionen handlar om att asylsökande under 18 år bör bedömas på samma 

sätt som asylsökande över 18 år. Ekeroth yrkar även på att asylsökande som fått asyl i 

Sverige retroaktivt ska testas. Ekeroth motiverar denna motion med att hävda att 

asylsökande faktiskt ljuger om sin ålder. Ekeroth lyfter därefter fram att 

Sverigedemokraterna jobbat för ålderstester länge och att de andra riksdagspartierna inte 

hjälpt till. Sist väljer Ekeroth att presentera Sverigedemokraterna nollvision gällande 

asylinvandringen.   

 

Medium 

 

Riksdagsmotioner är som ovan nämnt förslag som kan lämnas in till riksdagen för 

omröstning. För att förstå mediet kommer vi att se till de möjligheter och begränsningar 

det har i relation till skala, mönster, hastighet och ytterligare egenskaper som mediet 

möjligtvis har.  
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Gällande skala för riksdagsmotionerna kan de i princip nå ut till en stor mängd 

individer. Detta är förstås beroende av att man har tillgång till internet och behärskar det 

svenska språket. Det finns även en möjlighet att få  tillgång till riksdagsmotioner genom 

att kopior av dessa kan begäras ut antingen digitalt, om detta är enklare för 

myndigheten, eller som fysiska kopior. Dessa kopior ska om man är på plats lämnas ut 

direkt eller högst ta en dag att skicka hem. Riksdagsmotioner är menade att vara 

lättillgängliga för det svenska folket, då Sverige har en offentlighetsprincip. Ur ett annat 

perspektiv är motioner riktade till mer specifika utskott. Därför kan texterna upplevas 

som komplicerade och svåra att förstå. Även om tillgängligheten till riksdagsmotionerna 

är stor i princip behöver det inte vara så i praktiken då det finns människor som 

troligtvis inte skulle förstå innehållet. 

 

Utifrån detta perspektiv vänder sig mediet till en mindre skala av människor, främst 

riksdagsledamöter som läser, diskuterar och tar beslut. Ur ett tredje perspektiv kan man 

se till de individer motionerna är riktade till, riksdagsledamöter. Dessa har ofta en större 

makt att påverka samhället genom att bedriva sin politik. Utifrån detta perspektiv blir 

skalan stor då mediet är riktad mot människor med stor påverkandegrad. 

 

Möjligheter och begränsningar i relation till hastighet kan i detta medium ses som 

relativ låg, då riksdagsmotionerna går igenom en lång process innan de blir presenterade 

som förslag till riksdagen. Denna process består av att ett förslag ska diskuteras i ett 

utskott, bli skickat till speciellt sakkunniga inom området för att sedan skickas till ett 

lagråd som ser över motionen. Denna process gäller inte för alla motioner men är 

vanligt förekommande. 
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Om vi ser till möjligheter och begränsningar i relation till mönster kan vi se till vad som 

gäller för motioner i allmänhet. Riksdagsmotioner följer viss formalia och disposition. 

Först presenteras teknisk information, exempelvis motionens namn, nummer och i 

vilket sammanhang den läggs fram.63 Därefter presenteras ett förslag och motivering. 

Avslutningsvis följer en underskrift, namn och partitillhörighet. Om vi ser till ytterligare 

anpassningar som mediet tillför presenterar Ekeroth en motivering i början av båda 

dessa motioner, då meningen är att motionerna ska kunna läsas som självständiga 

publikationer och inte som en del av en argumentationskedja.64 På grund av den 

ovannämnda dispositionen för även detta med sig krav på  texten. Det handlar om 

sådant som att man måste vara konkret i sina förslag och att ha en bra 

”förklaring/anledning” till att man vill ha den förändring som man föreslår. 

 

Persona 

 

För att vidare kunna analysera riksdagsmotionerna är det av vikt att förstå Ekeroths 

persona. Här får vi se till hans bakgrund. Ekeroth är känd för att vara extrem och ha 

starka åsikter kring asyl och invandringsfrågor. Detta framgår även på hans hemsida där 

han uppger att dessa är hans hjärtefrågor. Speciellt inom de utskott han sitter i har han 

även en persona som den som aktivt driver asylfrågan. Denna bild av Ekeroths persona 

kontrasterar mot hur han framställs i bland annat vissa tidningar, där han ofta ter sig 

som en huligan. För vissa kan Ekeroth därför ha ett lågt ethos, vilket gör det extra 

viktigt att upprätthålla den persona Ekeroth exempelvis söker konstruera på sin 

hemsida. 

  

                                                
63Antingen i samband med ett förslag från regeringen eller under den fria motionstiden. 
64Hellspong (2011), s. 207f. 
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Den retoriska situationen 

 

Påträngande problem 

 

Båda motionerna är inlämnade under den allmänna motionstiden och kan därför ses som 

en uppkommen möjlighet för Ekeroth att ta till orda. För motion 1 ser vi en uppkommen 

möjlighet för Ekeroth att ta till orda för en förändring i hanteringen av nykomna 

immigranter. För motion 2 kan en uppkommen möjlighet för Ekeroth att ta till orda för 

en förändring kring hanteringen av asyltillstånd. 

 

Det går även att se det som att Ekeroth  uppfattar ett påträngande problem med hur 

asylanläggningar sköts idag. Därför bestämmer han sig i båda dessa fall att använda sig 

av retorik för att försöka få en förändring av situationen. Det är även möjligt att se det 

som att Ekeroth skrivit dessa motioner som ett sätt för honom att upprätthålla sin 

persona.  Han vill alltså bli sedd som den politiker som driver dessa frågor starkast och 

snarare än att skriva motioner för att påverka de faktiska lagarna ha målet att 

upprätthålla sin persona. Detta tar sig i uttryck genom att Ekeroth smutskastar andra 

partier. 

 

Dessa olika påträngande problem behöver heller inte ses som om dessa existerar i ett 

vacuum. Det är mycket möjligt att man skriver en text eller håller ett tal av flera olika 

anledningar. Man behöver inte fokusera på att försöka lösa ett problem retoriskt även 

om det ofta är fallet. Detta betyder att dessa ovan nämnda anledningar inte behöver ses 

som exklusiva utan man kan tolka att dessa motioner kan existera för att uppfylla flera 

av dessa samtidigt. 
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Retorisk publik 

 

Vid en första anblick kan publiken för dessa motioner ses som riksdagsledamöter, som 

har makt att påverka Ekeroths förslag. För att förstå publiken närmare kommer vi att se 

till den andra personan. 

 

Om vi ser till motion 1 är det första som framkommer att Ekeroth riktar sig till en publik 

som likt han själv anser att de regler och förordningar finns kring migration i Sverige 

inte duger. Han visar detta genom att peka på andra länder som använder sig av 

ålderstester av olika slag, exempelvis Norge och Danmark.  Det framkommer även att 

Ekeroth har en uppfattning om att Sveriges system är för enkelt och att det fuskas för 

mycket. Vi kan se detta genom att han använder ord som ”så kallade” när han pratar om 

flyktingbarn samt att mot motionens slut ger förslag på hur fusk ska undvikas. 

 

Motion 2 riktar sig även till en publik som kan påverka Ekeroths påträngande problem. 

Detta kan likt första motionen både vara riksdagsledamöter och den svenska 

befolkningen. Om vi ser till den tredje personan, publiken som Ekeroth exkluderar ser 

vi att det är dem som inte anser fusket som ett problem eller tror att människor fuskar 

och uppger fel ålder. Ekeroth exkluderar även en publik som inte tror på en 

åldersbedömning av individer med hjälp av de metoder Ekeroth föreslår. Ekeroths andra 

och tredje persona är i riksdagsmotionerna liknande varandra, då ämnet han talar om 

ligger nära varandra. Den andra och tredje personan behöver inte vara begränsad till 

bara riksdagsledamöter som delar eller motsätter sig dessa åsikter utan kan även 

inkludera det svenska folket som väljer att läsa dessa motioner. Även om vanliga 

medborgare inte kan påverka dessa motioner kan de påverka hur det politiska 

landskapet ser ut efter ett val samt att de faktiskt kan påverka Ekeroths påträngande 

problem om vi väljer att se det som att upprätthålla sin persona. När det gäller att 

upprätthålla sin persona kan till och med den tredje personan, de exkluderade, uppfylla 

detta mål då dessa har makten att cementera Ekeroth som en politiker som står för en 

specifik typ av åsikter även om de själva inte stödjer dem. 
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Om vi förstår textens intertextualitet är det inte förvånande att Ekeroth skulle vända sig 

till det svenska folket istället till riksdagsledamöter, eftersom han är känd för och hans 

persona tydligt visar att han är starkt kritisk mot den sittande regeringen. 

 

Tvingande omständigheter 

 

Tvingande omständigheter för dessa riksdagsmotioner kan vara de krav som mediet 

ställer på motionen, exempelvis längd, saklighet, disposition samt en möjlig granskning 

av såväl lagråd som utskott. Andra tvingande omständigheter som kan tänkas finnas är 

Ekeroths persona. Det kan även finnas tvingande omständigheter från det parti Ekeroth 

arbetar för, Sverigedemokraterna. Det finns även tvingande omständigheter som är 

uppställda av den rådande diskursen. Båda dessa motioner är inlämnade under 

motionsperioden under hösten 2016. Det är alltså lite över ett år sedan 2015 års 

flyktingkris började. Detta betyder att frågan om hur olika länder ska hantera dessa 

flyktingar samt vad olika länder egentliga har för ansvar var mycket debatterad. Frågan 

var och är fortfarande polariserande, vilket gör att om folk har en åsikt tenderar den att 

vara antingen för eller emot och sällan någonstans mitt emellan.  Denna diskurs blir då 

högst relevant att ha i åtanke oavsett vad målet med dessa motioner är. Det finns som 

alltid många flera tvingande omständigheter att ta hänsyn till. Men dessa fyra är de som 

känns mest relevanta för den retoriska situationen rent allmänt, men även för denna  

analys. 

 

Övertygandemedel 

 

Mediet ställer krav på riksdagsmotionernas utformning som saklig, vilket inte främjar 

pathosinriktade argument. Ekeroth skriver i den första riksdagsmotionen att hans förslag 

bidrar till att fusk kan undvikas. Därför bör det ligga i allas intresse att systemet beivrar 

dem som försöker missbruka det. Ekeroth vänder sig här till publikens emotionella sida 

då fusk eller missbrukande av det svenska systemet kan ses som att någon försöker 

skada det svenska samhället. Om det svenska samhället är någonting som värderas högt 

hos publiken kan detta argument därför ses som ett pathosargument.  
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Ekeroth använder sig även av värderande ord i denna riksdagsmotion, där hans egna 

känslor inför frågan blir tydliga. Exempelvis skriver Ekeroth ironiskt om 

ensamkommande flyktingbarn, som om de inte vore barn.  

Dessa värderande ord kan väcka känslor hos publiken, oavsett om man håller med om 

Ekeroths påstående eller inte. Det är ett anklagande och detta anklagande kan antingen 

väcka ilska hos en publik som känner sig felaktigt bedömd, oro och rädsla för systemet 

som ovan nämnt eller igenkänning/inte igenkänning av den verklighetsbild som 

beskrivs. Mediet ställer krav på saklighet vilket gör att det blir lätt att urskilja en logisk 

struktur i den första riksdagsmotionen. Detta kommer till uttryck då Ekeroth tidigt 

presenterar sin tes följt av en motivering. Ekeroth lyfter även fram statistik inom ämnet, 

vilket kan ses som ett logosargument. Vidare talar Ekeroth även om hur andra länder gör 

för att åldersbestämma asylsökande och hävdar det som ett sakskäl för att det skulle 

fungera även i Sverige. 

Ekeroth lånar i den första riksdagsmotionen ethos från bland annat Universitetet i Oslo, 

Danmarks rättsmedicinska institut och Olle Söder från Svenska barnläkarföreningen. 

Ekeroth stödjer sig på deras expertis, vilket får Ekeroth att framstå som beläst och 

sakkunnig. Hellspong skriver att för att framstå som en människa av god vilja är det 

viktigt att avstå från allt för giftiga utfall mot sina meningsmotståndare.65 I den här 

första riksdagsmotionen gör även Ekeroth ett utfall mot migrationsverket i Malmö, där 

han bryter ner en kommunikatörs argument och hävdar att det är ett argument som inte 

håller. Detta kan vara ett försök från Ekeroths sida att sänka migrationsverket och 

möjligtvis även den sittande regeringens ethos och genom detta även höja sitt egna 

ethos, om läsaren håller med om Ekeroths slutsats. Ekeroth talar om det svenska 

systemet som någonting att se upp till, och asylsökande som inte följer detta bör utvisas. 

Till den publik som håller med Ekeroth förstår att han pratar om kärlek till fosterlandet 

och något de sätter värde på. Detta kan ses som pathosargument på grund av den 

förenämnda kärleken men det går även att se det som ett ethosargument. 

                                                
65Hellspong (2011), s. 118. 
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Kärlek till fosterlandet kan ses som ett uttryck av arete och eunoia, då Ekeroth 

framträder som en god man som kämpar för fosterlandet. Detta kan ses som en dygd. 

Det kan även visa på välvilja mot publiken, då han kämpar för deras fosterland. 

Övertygandemedel som propagandaresurs i den första riksdagsmotionen kommer till 

uttryck, då ethos, pathos och logos arbetar tillsammans för att presentera ett logiskt 

förslag och det enda logiska är att följa Ekeroths beslut. Ekeroth presenterar sitt förslag 

som logiskt för att sedan låna ethos av andra som gjort på liknande sätt för att slutligen 

använda slagkraftiga ord för att förstärka vikten av hans förslag. 

I den andra motionen ser vi även hur mediet begränsar hur Ekeroth kan använda sig av 

pathosargument. Något som märks i  den andra riksdagsmotionen gällande pathos är 

dels värderande ord som i denna motion är mer fritt uttryckta än i den första motionen. 

Exempelvis skriver Ekeroth att asylsökande som fuskat med sina åldrar har stått 

samhället dyrt. Likt den första motionen är logosargument starkast vilket beror på att det 

främjas av mediets krav. Något som skiljer sig i denna motion från den första gällande 

logos är att det saknas bakgrundsfakta, Ekeroth konstaterar exempelvis att fusket har 

erkänts och att det stått samhället dyrt utan att presentera några fakta kring detta. 

För en publik som är insatt i ämnet kan detta ses som ett logiskt argument, men för en 

publik som inte har någon förkunskap och har ett kritiskt förhållningssätt blir dessa 

uttalanden problematiska och tappar den logik som annars funnits. Detta kan med andra 

ord ses som ett entymem istället för en fullt logisk syllogism.  I den andra motionen 

finns inte samma typ av ethosargument som i den första motionen när Ekeroth lånar 

ethos från andra. 
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Något som tydligt framgår i den här motionen istället är de riskabla utfallen mot 

meningsmotståndare. Exempelvis smutskastar Ekeroth dels andra partier och även 

svensk media. Detta kan ses som ethosargument beroende på vilken publik Ekeroth kan 

tänkas vända sig till. Om publiken är riksdagsledamöter kan det vara riskabelt att 

använda sig av dessa giftiga utfall. Om motionen är riktad till en publik av sympatisörer 

kan påståendet ses som ett sätt för Ekeroth att höja sitt ethos. Övertygandemedel som 

propagandaresurs i den andra motionen tar sig uttryck genom att: Ekeroth talar 

tvärsäkert utifrån sitt perspektiv och menar att någonting är på det sättet han presenterar 

det. Ekeroth smutskastar andra partier och svensk media. Han visar inte publiken av 

riksdagsledamöter respekt, vilket kan tyda  på att det rör sig om propaganda. 

Propagandatekniker 

Först analyseras om budskapet är förenklat följt av om budskapet är förstärkt, förtätat 

och slutligen budskapet är förklätt. 

Förenklat budskap 

I den första motionen finns det starka drag av förenkling. Ekeroth har fokuserat 

argumentationen kring fusk främst utifrån en ekonomisk synvinkel, han visar selektivt 

endast upp fakta för denna synpunkt. Vi kan även se slutenhet då alla fakta presenteras 

som det enda logiska valet, eftersom Ekeroth endast presenterar det positiva för 

samhället och inte för fram några negativa bieffekter. Ekeroth väljer att inte lyfta 

psykologisk skada och stress som kan uppstå för människor som blir testade eller att 

detta kan ses som ett intrång på den personliga integriteten hos dessa människor. 
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Den första motionen blir även polariserande genom att Ekeroth framställer 

asylsökande som “dem” till skillnad från “vi” eller “oss”.  Även i den andra motionen är 

det förenkling av budskapet som är tydligast att uttolka. I det sista stycket av den andra 

motionen presenterar Ekeroth Sverigedemokraternas nollvision angående asyl, Ekeroth 

skriver: 

”Sverigedemokraterna har en nollvision om asylinvandring vilket i realiteten skulle 

förhindra vidare fusk av asylsökande eftersom ingen skulle få asyl.”66 

Här ser vi fokusering då Ekeroth endast ser detta utifrån ett perspektiv och inte tar 

hänsyn till de asylsökandes situation. Detta visar även på selektion då Ekeroth lyfter 

fram att detta är ett enkelt sätt att lösa fuskandet och inte några andra effekter som detta 

kan medföra. Argumentet kan även ses som slutet då Ekeroth endast lyfter fram det 

positiva med förslaget och inte några negativa effekter. Polarisering ses på liknande sätt 

i denna motion som i den första då de asylsökande ses som en skild grupp från 

svenskarna, ett “vi” och ett “dem”. 

Förstärkt budskap 

Ekeroth är i den första motionen tvärsäker på sin sak och lämnar inget utrymme för 

diskussion eller ifrågasättanden. Exempelvis skriver Ekeroth att ett lagstadgat krav på 

åldersbestämning behövs eller att “ensamkommande flyktingbarn” ökat markant i 

Sverige och i grannländer som i själva verket är över 18 år gamla. Detta kan ses som 

kategoriskhet.  

Ekeroth konkretiserar sitt förslag genom att med hjälp av andra personer och 

institutioner utförligt beskriva hur ett genomförande av hans förslag skulle fungera, 

samt hur andra grannländer gjort. 

  

                                                
66Se bilaga: 2. 
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Ekeroths användande av värderande ord kan tolkas som känsloladdning, texten förlorar 

sin objektivitet och publiken reagerar troligtvis på detta oavsett om det är en positiv 

eller negativ reaktion. Någonting som är svårt att uttolka i denna text är emfas, då 

Ekeroth framförallt lägger störst kraft på att motbevisa/ogiltigförklara andra 

institutioner och inte på sitt eget förslag. 

Att emfas inte är framträdande i en riksdagsmotion kan bero på de krav mediet ställer på 

en logisk struktur. Kategoriskhet är tydligt även i den andra motionen, då Ekeroth är 

tvärsäker på sin sak. Exempelvis konstaterar Ekeroth att de andra partiernas ovilja att 

erkänna ett uppenbart fusk har kostat samhället dyrt. Ett annat exempel är när Ekeroth 

konstaterar att “ensamkommande flyktingbarn” har fuskat och att det senare har kommit 

upp till ytan och erkänts. Detta kan även ses som emfas. Ekeroth konkretiserar sin 

fråga genom att beskriva den situationen som han anser att Sverige befinner sig i. 

Exempelvis skriver Ekeroth såhär: 

”Dock har tiotusentals ”ensamkommande flyktingbarn” redan kommit in i landet och av 

döma av undersökningar från våra grannländer samt vittnesmål från de som jobbar inom 

asylprocessen i Sverige kan det antas att en stor andel av de här i Sverige ljugit om sin 

ålder.” 

Även i den andra motionen finns det specifika ord som kan ses som känsloladdade, 

exempelvis när Ekeroth väljer att sätta citattecken på ensamkommande flyktingbarn. 
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Förtätat budskap 

Pressuposition kan ses i den första motionen då Ekeroth utesluter vissa förutsättningar. 

Exempelvis skriver Ekeroth att fusk kan undvikas och att detta bör ligga i allas intresse. 

En förkunskap kring både den rådande doxan samt Ekeroth och hans parti kan ses som 

viktig och relevant för att kunna förstå texten som en helhet. Till exempel sägs det inte 

explicit att fusk är dåligt, även om det framgår tydligt. En vidare förkunskap som är 

viktig för att förstå textens helhet är Sverigedemokraternas motstånd mot att släppa in 

”för många” invandrare. Konnotationer kan ses i den första motionen genom att 

Ekeroth lånar ethos från andra människor och organisationer. Exempelvis anknyter 

Ekeroth till ett universitet, vilket hos de flest människor ses som positivt då det finns 

människor med kunskap och vetskap på universitet. Konnotation kan även ses i de 

värderande ord Ekeroth använder sig av. Exempelvis pratar Ekeroth om fusk som kan 

tänkas föra tankarna till någonting negativt. Detta kan även ses som en syntes, då 

“fuskare” utan större förklaring eller motivering kopplas samman med utvisning ur 

Sverige. 

Presuppositioner blir tydliga i den andra motionen, då Ekeroth i de två första styckena 

konstaterar vissa förhållanden utan att ge läsaren någon bakgrundsfakta. Exempel på 

detta är att Ekeroth hävdar att fusket har erkänts men inte vad fusket innebär, vilka som 

fuskat eller vilka som har erkänt detta fusk. Det krävs alltså en förförståelse hos 

publiken vad det är exakt Ekeroth menar.  

Ekeroth är flitig med att använda ord med starka konnotationer. Ekeroth  använder sig 

dels av de tidigare nämnda värderande orden men det som framförallt sticker ut här är 

hur Ekeroth använde sig av ordet ”de” och vilka man menar och vad det kan konnotera. 

Om vi ser till den här meningen till exempel: 
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”Dock har tiotusentals ”ensamkommande flyktingbarn” redan kommit in i landet och av 

döma av undersökningar från våra grannländer samt vittnesmål från de som jobbar inom 

asylprocessen i Sverige kan det antas att en stor andel av de här i Sverige ljugit om sin 

ålder.” 

Om vi ser till ordet ”de” i slutet kan detta ”de” både syfta på ”ensamkommande 

flyktingbarn” men också flyktingar i allmänhet. 

 

Förklädnad av obekväma fakta 

Ekeroth presenterar i den första motionen faktaupplysningar som han hämtat från andra 

människor, och detta gör han utan att använda sig av någon källförteckning. Det blir 

svårt för publiken att se om detta stämmer eller ej och kan därför ses som lögn eller 

halvsanning. Ekeroth smyckar inte sin första text med fina ord för att han ska framstå 

som bättre än vad han är, tvärtemot smutskastar Ekeroth snarare sina 

meningsmotståndare för att få dem att framstå som sämre. Detta skulle kunna ses som 

försköning, men tvärtom. 

Vi kan se det här både i ordval, men också i själva argumentationen, där man lyfter fram 

Danmarks och Norges resultat som någonting dåligt. När vi ser till själva orden 

använder Ekeroth ord som ”gräddfil” för att beskriva hur den svenska asylen för barn 

under 18 ser ut. I den första motionen finns det även en viss abstraktion då dessa fakta 

som presenteras inte har ordentlig källförteckning. Men detta är någonting som inte 

behöver ha att göra med Ekeroths texter då det istället kan bero på mediet. 

Det är inte ens säkert att det här behöver räknas som abstraktion beroende på vilket 

perspektiv man väljer att ha på det, men på grund av att vi är vana vid en mera 

akademisk källförteckning är det vår tolkning att det rör sig om abstraktion. 
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Något som i den andra motionen kan ses som halvsanningar är Ekeroths konstaterande 

av olika fakta utan att det vidare förklaras. Dessa halvsanningar kan som i den första 

motionen ses som en typ av lögn. Obestämdhet är en av de få propagandastrategier som 

det finns få spår av i den andra motionen. Ekeroth ställer upp flera påståenden som 

kommer att vara svåra om ens möjliga att förneka. Det här kan vara sådant som när 

Ekeroth väljer att lyfta fram Sverigedemokraternas nollvision om asylinvandring. 

Ekeroth är med andra ord väldigt bestämd.  

När det gäller försköning av budskapet kan vi se samma så kallade ”fulsminkning” som 

vi också finner i den första motionen. Ekeroth väljer nämligen här att framställa det läge 

som vi befinner oss i nu som väldigt mörkt och kaotiskt. Samtidigt  ”finsminkas” de 

villkor som man får som asylsökande barn som väldigt fördelaktiga. 

När vi talar om de ”halvsanningar” som presenteras i den andra motionen blir det även 

tydligt att abstraktion pågår här. Här kan vi nämligen lätt se att det saknas viktiga 

detaljer för att kunna förstå vad som menas samt för att kunna värdera dessa arguments 

värde. 

Anpassning 

 

Beroende på hur man väljer att se på den uppkomna möjligheten och de påträngande 

problemet är det möjligt att tolka det som att Ekeroth både anpassar sig efter den 

retoriska situationen och inte. Om det är så att Ekeroth försöker få igenom dessa 

motioner för att de ska bli accepterade av resten av riksdagen så lyckas Ekeroth här inte 

anpassa sig efter den retoriska situationen. Det här syns på flera olika sätt. 

Dels har Ekeroth inte anpassat sina texter utifrån publiken av riksdagsledamöter. Det 

märks tydligast i den andra motionen, där han explicit klagar på de andra 

riksdagspartierna. Detta klagande kan ses som ett dåligt drag rent retoriskt då det sällan 

är en bra idé att klaga på den publik som man vill övertyga, det kan också ses som att 

Ekeroth bryter mot decorum.  Det kan även tänkas vara en publik som består av 

människor som är insatta i ämnet som diskuteras inte faller för en propagandateknik 

som förenkling, speciellt då motioner ska genomarbetas i flera steg.  
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Mot samma publik ser vi även en problematik i att använda sig av propagandatekniken 

presupposition. Även om publiken underförstått förstår vad det är Ekeroth vill 

genomföra med dessa typer av motioner kan motståndet tänkas stärkas på grund av 

meningsskiljaktigheter. 

 

Denna brist på anpassning syns också då Ekeroth inte verkar ha tagit hänsyn till den 

rådande diskursen. Han lyfter fram ålderstester som något helt oproblematiskt trots att 

detta är någonting som vida diskuterat, speciellt bland riksdagsledamöter.  

Detta kan tyda på att Ekeroth fått en felaktig bild av den rådande doxan. Om det istället 

är Ekeroths mål att övertyga en extern publik av sympatisörer kan dessa motioner 

däremot anses vara anpassade till den retoriska situationen. Detta beror på att Ekeroth 

vänder sig till en publik som antagligen inte är nöjda med det politiska läget och därför 

uppskattar att han klagar på de andra riksdagspartierna  Om publiken är sympatisörer 

kan även sättet att tala om ålderstester vara anpassat efter deras doxa.   

 

Om man ser målet med dessa motioner som att upprätthålla sin persona snarare än att 

försöka övertyga någon till handling har Ekeroth däremot anpassat sina texter efter den 

retoriska situationen. Ekeroth är en del av ett parti som i folkmun kallas för 

främlingsfientligt eller invandrarkritiskt, och inom detta parti  är han känd för att vara 

en av de mest extrema. Detta gör att handlingen att skriva motioner som lyfter dessa 

typer av frågor samt oftast  och gärna föreslår något drastiskt är helt i linje med 

Ekeroths persona. En propagandateknik som kan fungera bra om publiken består av 

sympatisörer är presupposition, då man som sympatisör utan närmare förklaring förstår 

vad det är Ekeroth vill genomföra med dessa typer av motioner. 

 

Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis kan vi här se att mediet får en stor påverkan på hur texterna är 

upplagda. Det här gör att riksdagsmotionerna har en primärt logisk struktur och det är  

någonting som Ekeroth måste ha i åtanke gällande den retoriska situationen.  
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Den mera logosdrivna strukturen bör även i princip förhindra förekomsten av 

propagandatekniker, då dessa inte främjas av den här typen av struktur.  Som det 

framkommit är detta dock inte fallet för de undersökta motionerna.  Vi kan se hur 

Ekeroth använder sig av framförallt en förenklande teknik genom att ge simpla svar på 

någonting som oftast klassas och upplevs som komplexa problem.   

 

Genomgående kan vi se att Ekeroth är säker på sin sak. Det här gör att användningen av 

vissa typer av propagandatekniker ökar medans andra minskar. Det här syns tydligast 

när Ekeroth presenterar enkla lösningsstrategier och metoder som sällan är speciellt 

nyanserade eller öppna för kritik. Denna tvärsäkerhet gör också att osäkerheten som ofta 

går att finna hos andra politiker minskar.   

 

Dessa motioners mål går att diskutera. Båda dessa motioner har fått avslag i det första 

steget och har alltså varken diskuterats i ett utskott eller gått vidare till lagrådet för 

närmare granskning. Vi kan även se hur Ekeroth öppet och explicit kritiserar samtliga 

andra riksdagspartierna i en av dessa motioner. Det här leder till att man ställer sig 

frågan om de andra riksdagsledamöterna verkligen är en del av den andra personan som 

de först verkar på grund av mediet, eller om dessa faktiskt är en del av den tredje 

personan. 

 

7.2. Debattartikel 

 

Genren som analyseras är en debattartikel skriven av Ekeroth i tidningen 

Göteborgsposten. Ämnet för debattartikeln är asylförvar och Ekeroth hävdar att detta 

skulle öka säkerheten i Sverige. Debattartikeln har uppkommit efter ett Facebookinlägg 

skrivet av Ekeroth, som enligt honom själv föranlett ett ramaskri då människor 

avsiktligt misstolkat honom. Ekeroth nämner som bakgrund för läsaren att 

Sverigedemokraterna och bland annat KD lagt fram ett förslag i riksdagen om att 

upprätthålla ett transitcenter för asylsökande som inte kan stärka sin identitet. Ekeroth 

skriver att transitcenter för asylsökande inte är ovanliga.  
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Sådana finns i andra länder, bland annat Australien. Ekeroth menar att brottslighet som 

sker på exempelvis festivaler begås av invandrare/asylsökande, då dessa inte har 

liknande värdegrunder som vi har i Sverige. 

 

Medium 

 

Vi kommer här att analysera genren debattartiklar, utifrån en text skriven av Ekeroth i 

GP. För att få en så koherent analys som möjligt har vi även här analyserat 

debattartikeln på samma sätt som vi gjort i riksdagsmotionerna och vidare kommer göra 

i Facebookinläggen. När vi ser till möjligheter och begränsningar i relation till 

begreppet skala finner vi det intressant att analysera tillgängligheten hos artiklar i GP. 

Som vi sagt hävdar Göteborgsposten att de är Västsveriges största och Nordens näst 

största morgontidning och når 630 000 läsare dagligen via papper- och digitalform. 

Detta gör att tillgängligheten kan ses som stor. Det blir även intressant att se till skala 

och spridning. Det finns en funktion som gör att du enkelt kan dela artiklar via 

exempelvis sociala medier. Desto fler som delar artikeln, desto fler får tillgång till att 

läsa den, och skalan på antalet människor som får tillgång till den blir större. 

När vi talar om skala och spridning blir det intressant att gå över till begreppet 

hastighet. Ju fler som delar artikeln, desto snabbare får många människor tillgång till 

den. En begränsning som vi kan se i fråga om hastighet är att en artikel behöver läsas 

och godkännas av GPs redaktion innan den publiceras. Eftersom vi endast analyserar en 

debattartikel kan det bli problematiskt att se ett mönster i debattartiklar. Någonting vi 

kan säga från vår förståelse är att debattartiklar tenderar att följa en disposition, där man 

tidigt presenterar sin tes, sedan lägger fram argument och en tydlig avslutning där man 

ofta uppmuntrar till handling. Yttre anpassningar som mediet har är exempelvis en titel 

som lockar människor att läsa en artikel. 
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Persona 

 

För att vidare kunna analysera övertygandemedel och propagandatekniker är det av vikt 

att förstå Ekeroths persona. Ekeroth är känd för att vara en extrem och kritisk politiker, 

speciellt gällande invandringsfrågan. Detta är även något Ekeroth själv lyfter fram såväl 

på sin egen hemsida som i sociala medier. Då Ekeroth själv framställer sig som en viss 

typ av person kan man anta att det är något han vill upprätthålla. 

 

Den retoriska situationen 

 

Påträngande problem 

 

Ekeroth talar i denna artikel tydligt om asylförvar, eftersom han tycker att det är en bra 

idé. Vi ser detta som Ekeroths uppkomna möjlighet att ta till orda. Man kan även se en 

uppkommen möjlighet för Ekeroth att genom argument höja sitt ethos och därmed 

bibehålla en önskad persona. Att Ekeroth försöker bibehålla en önskad persona och höja 

sitt ethos kan bero på att han själv skriver att han fått klagomål från andra gällande ett 

Facebookinlägg och försöker bibehålla den persona han själv skapat och inte framstå 

som en person med lågt ethos som framställs av andra. 

 

 Retorisk publik 

 

Den retoriska publik som finns för Ekeroths debattartikel är Göteborgspostens läsare. 

Publiken kan i och med detta ses som stor då GP har 630 000 läsare dagligen. Alla GPs 

läsare behöver nödvändigtvis inte läsa debattartikeln. Debattartikeln har blivit delad 

3572 gånger med hjälp av de ”plugins” som webbsidan använder.67  

                                                
67Göteborgsposten - ”Kent Ekeroth: ”Asylförvar ökar vår säkerhet”” 

<http://www.gp.se/nyheter/debatt/kent-ekeroth-asylf%C3%B6rvar-%C3%B6kar-v%C3%A5r-

s%C3%A4kerhet-1.3540178> Hämtad 2017-05-02. 

http://www.gp.se/nyheter/debatt/kent-ekeroth-asylförvar-ökar-vår-säkerhet-1.3540178
http://www.gp.se/nyheter/debatt/kent-ekeroth-asylförvar-ökar-vår-säkerhet-1.3540178
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Den publik vi ser att Ekeroth främst vänder sig till, den andra personan, är beroende av 

dels hans persona, dels vad vi tolkar som hans påträngande problem. Om vi ser till det 

som vi tolkat som det första påträngande problemet blir publiken de människor som 

håller med om hans åsikt, eller röstberättigade som inte har bestämt sig för vad de ska 

kryssa i på sin valsedel, genom att exempelvis antyda att det finns IS-terrorister bland 

asylsökande. Detta visar sig genom att han tydligt exkluderar en viss publik. 

Ekeroth skriver exempelvis att det finns människor som avsiktligt missförstår något han 

tidigare skrivit. Ekeroth exkluderar även asylsökande då vi ser att dem berör hans 

påträngande problem. 

 

Tvingande omständigheter 

 

De fysiska tvingande omständigheterna vi kan se att Ekeroth behöver förhålla sig till i 

denna artikel är dels det vi nämnde tidigare, nämligen att texten behöver gå igenom GPs 

redaktion och bli godkänd. Vi kan även se Ekeroths persona som en tvingande 

omständighet då det finns något han behöver upprätthålla samt att många har en 

förutfattad mening om vem Ekeroth är, vilka värderingar och åsikter han har och driver. 

Vi kan även se en tvingande omständighet som rör diskursen, invandring och asylfrågan 

är ett hett debatterat ämne i många medier och av många människor utifrån olika 

perspektiv. 

 

Övertygandemedel 

 

Det finns olika sätt att tolka denna artikel med hjälp av ethos, pathos och logos. Vi kan 

se logos i Ekeroths formuleringar då han framställer enkla sätt att se på orsak och 

verkan. Så skriver han till exempel att den brottslighet, otrygghet och terrorism som 

sköljer över Europa behöver kraftfulla åtgärder. Detta kan även ses utifrån ett 

pathosperspektiv då Ekeroth kan tänkas röra publikens emotionella grund, eftersom det 

allmänt kan antas att brottslighet och terrorism är någonting dåligt och att man inte vill 

känna sig otrygg i sin tillvaro. 
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 Vi kan se en blandning av logos och ethos, då Ekeroth genomgående i artikeln hänvisar 

till olika typer av källor som stödjer hans tes. Ekeroth talar även om den terroristvåg 

som varit under sommaren och de oskyldiga liv den tagit. 

 

Ekeroth använder sig av subjektiva och kraftfulla ord. Även där ser vi syftet att väcka 

känslor hos läsaren. Exempel på detta är när Ekeroth talar om att de asylsökande har 

andra värdegrunder gällande HBTQ-frågor än vi har i Sverige. Ekeroth lånar ethos av 

andra riksdagspartier, när han väljer att lyfta fram dessa partier har liknande åsikter. 

Artikeln kan utifrån ett ethosperspektiv vara ett försök från Ekeroths sida att bibehålla 

och stärka hans ethos och persona. Detta tolkar vi då han framträder i en stor tidning 

och på det sättet försöker upprätthålla den persona vi tidigare presenterat.  

Oavsett vad man har för tidigare åsikter om Ekeroth upprätthålls hans persona av att 

läsa denna artikel, då han kontinuerligt uttrycker starka åsikter om asylsökande, 

invandring och gör en koppling mellan dessa människor och brottslighet. 

 

Om publiken i denna artikel består av sympatisörer kan vi även se till arete, frónesis och 

eunoia. Dessa begrepp kommer till uttryck då Ekeroth för publiken visar att han vill 

dom väl genom att han handlingsklokt presenterar fakta om de brott dessa människor 

begår och att han har ett förslag som skulle förhindra dessa brott. Det skulle bidra med 

att publiken (främst kvinnor) skulle slippa lidande, då de brottsliga asylsökande 

människorna skulle vara inlåsta i ett transitboende. Han kan därefter ses som dygdig 

mot publiken genom att visa välvilja mot dem och presentera ett klokt förslag för att 

förhindra att publiken skulle fara illa. Övertygandemedel som propagandaresurs i 

debattartikeln ser vi främst tar sig i uttryck genom en kombination mellan ethos och 

logos. Det blir tydligt när Ekeroth gör en distinktion mellan vi och dom. Vi måste 

skydda exempelvis våra kvinnor mot ”de andra”. Ekeroth använder skrämseltaktiker för 

att måla upp ”de andra” med mörka färger. Han använder vidare externa källor för att 

framstå som mer kunnig. 
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Propagandatekniker 

 

Först analyseras förenkling med avseende på fokusering, selektion, slutenhet och 

polarisering. Sedan analyseras förstärkning med hänsyn till emfas, kategoriskhet, 

konkretion och känsloladdning. Därefter analyseras propagandatekniker utifrån begrepp 

som presupposition, konnotation och syntes. Slutligen analyseras förklädnad med hjälp 

av lögn, obestämdhet, försköning och abstraktion. 

 

 Förenklat budskap 

 

Ekeroth talar i denna artikel endast från sitt perspektiv. Det är inriktat på förvar av 

asylsökande. Det kan ses som fokusering. Vi ser även selektion, då Ekeroth bara talar 

om de fördelar som finns med asylinternering och inte några nackdelar. I artikeln kan vi 

se slutenhet, då Ekeroth visar på lösningsmallar som han ser som kraftfulla. Vi tolkar 

det som att Ekeroths åsikt är att detta är det enda som gäller, och ur hans synsätt det 

enda som fungerar. Detta ses som en generell regel utan undantag från Ekeroths sida, 

eftersom han inte är öppen för andra synsätt. Ekeroths beskrivning av flyktingar och 

asylsökande ser vi som polariserade, då dessa människor konsekvent framställs som 

negativt “dem” till skillnad från ett positivt “vi”. 

 

 Förstärkt budskap 

 

Emfas kan ses i denna text exempelvis i det sista stycket, då Ekeroth talar om kraftfulla 

åtgärder och när han talar om en terroristvåg som sköljer över Europa. Detta kan även 

ses som konkretion. Ekeroth talar även om de andra partiernas svek mot väljarna och 

demokratin. Ekeroth talar om andra länders sätt att hantera asylsökande med 

transitboenden och att det inte är något konstigt och inte vore ett problem att göra på 

liknande sätt i Sverige. Ekeroth talar även om övergrepp och våldtäkter på festivaler 

som har att göra med asylsökande. Detta kan ses som kategoriskhet, då Ekeroth är 

säker på sin sak och inte lämnar utrymme för ifrågasättande. 
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Ekeroth är i denna artikel mycket saklig men det finns ändå tecken på känsloladdning, 

då han exempelvis skriver att asylsökande kommer från länder med en radikalt 

annorlunda syn på kvinnor, religionsfrihet och HBTQ-rättigheter. Detta hävdar Ekeroth 

resulterar i brottslighet som sker på exempelvis festivaler. 

 

 Förtätat budskap 

 

I denna artikel presenterar Ekeroth bakgrundsfakta och argument, vilket gör att han inte 

presupponerar så mycket. Ekeroth förknippar asylsökande i denna artikel med 

brottslighet, vilket kan ses som både syntes och konnotation. 

 

Förklädnad av obekväm fakta 

 

Ekeroth hänvisar i sin artikel till andra länder som använder sig av transitboenden och 

asylförvar under asylprocesser, då Ekeroth hänvisar till någon annan kan det ses som 

lögn. Obestämdhet kan ses i de källhänvisningar som Ekeroth gör. Exempelvis 

hänvisar Ekeroth till hemsidan Buzzfeed. Något som kan ses som försköning är hur 

Ekeroth beskriver transitboenden och asylförvar som görs i andra länder. Ekeroth 

nämner inte några av de problem som kan tänkas uppstå i dessa transitboenden. Att 

Ekeroth inte nämner några problem som kan uppstå med transitboenden i Sverige kan 

ses som abstraktion. 

 

Anpassning 

 

Då invandring och asylfrågan är ett hett debatterat ämne kan det tänkas att Ekeroth 

anpassar sig efter de tvingande omständigheter som gäller för mediet, att debattera 

ämnen som är relevanta och lockar läsare. Om vi ser till decorum utifrån detta 

perspektiv anpassar han sig efter detta genom att skriva något som bjuder in till debatt. 

Detta kan även ses utifrån ett annat perspektiv, där Ekeroth istället bryter mot decorum.  
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Han har en kontroversiell syn på debattämnet som inte accepteras av majoriteten av 

svenska väljare. Trots att Ekeroth kanske bryter mot decorum använder han sig av ett 

språk som många läsare förstår, vilket kan ses som ett uttryck för  aptum. 

Intertextualiteten i denna text är inte så komplicerad, då Ekeroth  i artikelns början 

förklarar varför han skriver den och att det finns andra partier som håller med honom. 

Ekeroth anpassar sin argumentation efter publiken genom att hänvisa och låna ethos av 

källor som är välkända för många människor, exempelvis Svenska Dagbladet. En 

propagandateknik som kan tänkas fungera i samband med genren och mediet är ett 

förstärkt budskap genom exempelvis emfas för att locka läsare att bli intresserade att 

läsa vidare. En propagandateknik som möjligen inte skulle fungera bra i är att förtäta 

budskapet genom presupposition. Istället ger Ekeroth  bakgrundsfakta till sin artikel. 

 

Sammanfattning 

 

Det är relevant att tänka på när vi diskuterar mediet att vi bara har en artikel att 

analysera, vilket gör det svårt för oss att säga någonting om mönster för debattartiklar 

som helhet. Då artikeln är skriven i en av Sveriges största tidningar når den ut till många 

människor, vilket gör den tillgänglig för en stor publik. Kombinationen av att artikeln 

når ut till många människor och att Ekeroth är  omskriven i medierna gör att även 

sådana personer som kanske läser artikeln som i vanliga fall inte läser GP. Ekeroths 

kontroversiella åsikter bidrar till hans persona och även om man har motsatta åsikter 

kan det tänkas att man vill läsa artikeln för att man undrar “vad har han hittat på nu?” 

Det övertygandemedel vi tolkat är mest framträdande i denna artikel är främst en 

blandning mellan ethos och logos. Med hjälp av logos lånar han ethos av andra källor 

med vad man kan säga blandat resultat. Vissa källor har starka konnotationer till 

adekvata resultat medans andra konnoterar till oseriösa skvallerblaskor. De 

propagandatekniker som vi ser är mest framträdande även i artikeln är förenkling genom 

att fokusera på valda perspektiv och selektivt lyfta fram fakta som stödjer budskapet.  
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Ekeroth ger i debattartikeln en bred grund för bakgrundsfakta till läsaren, om det beror 

på mediet eller den retoriska situationen blir för oss svårt att avgöra, då vi endast 

analyserar en debattartikel. I debattartikeln ser vi tydligt en andra persona, då Ekeroth 

tydligt uttrycker sina åsikter utan någon större rädsla att trampa någon på tårna. Detta 

gör även att den tredje personan blir lätt att urskilja, då han tydligt gör en distinktion 

mellan vi och dom. 

7.3. Facebookinlägg 

I detta avsnitt av analysen kommer vi att gå till Ekeroths Facebookinlägg. Då alla inlägg 

hämtats från samma medium kommer vi först att analysera mediet och dess möjligheter 

och begränsningar. Vi ser även Ekeroths persona som densamma för alla 

Facebookinlägg och den kommer att analyseras efter mediet. Det första inlägget som 

analyseras är en text med en bifogad länk till en tidningsartikel. Tidningsartikeln som 

bifogas handlar om att ett flyktingboende i Höganäs ska stängas och asylsökande då 

tvingas flytta till Norrland. Ekeroth menar att de asylsökande har tagit sig från 

Mellanöstern men att de nu inte klarar en bussresa i relativ lyx till Norrland, Ekeroth 

skriver att Sverige borde genomskåda detta bedrägeri och skicka hem de asylsökande 

till deras hemländer. 

 

Det andra Facebookinlägget består av att Ekeroth har delat Sverigedemokraternas foto 

som består av en bild på Paula Bieler med en text som handlar om att regeringen bara 

låtsas kontrollera migranters ålder men att det inte praktiken inte fungerar då lagen är 

full av luckor, samt att det bara är SD som kräver medicinska texter vid osäkra fall. 

Ekeroth skriver i sitt inlägg till detta foto att han har ett förslag där man slipper dessa 

ålderstester, och detta förslag är att man ska ta bort de särregler som barn har och att alla 

asylsökande ska bedömas utifrån samma regler. Han avslutar med att skriva Tada! 

Det tredje inlägget består av en länk till en tidningsartikel som talar om att Lunds 

kommuns flyktingmottagande har kostat 90 miljoner mer än vad kommunen får i statlig 

ersättning, och att Liberalerna nu kräver en krisplan. Ekeroth skriver till inlägget ”Va? 

Jag som trodde att det var en vinstmaskin.” Detta Facebookinlägg är väldigt kort men är 

intressant att analysera då det tydligt framgår att Ekeroth är ironisk. 
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Det fjärde och sista inlägget är en ensam text utan något fotografi eller länk till en 

tidningsartikel. Ekeroth skriver i sitt inlägg att SD är det enda parti som drivit fråga om 

utvisning och att han är den enda i SD som drivit frågan varje år, följt av en smiley. 

Fortsättningsvis skriver Ekeroth att när de andra nu kommer med liknande krav, vädjar 

Ekeroth att man ska minnas att de andra vägrat i alla år. Ekeroth menar att de är de 

andra som bär indirekt ansvar för mycket av de lidande som oskyldiga råkat ut för, och 

menar att det främst är kvinnor. Avslutningsvis skriver Ekeroth  ”Aldrig glömma, aldrig 

förlåta”. 

 

Medium 

 

För att analysera mediets påverkan kommer vi som nämndes i teoriavsnittet att 

eklektiskt välja ur delar ur både McLuhan och Ongs medieteorier. Vi kommer att 

analysera begränsningar och möjligheter i relation till skala, hastighet, mönster och 

avslutningsvis se till ytterligare aspekter av hur mediet kan tänkas påverka Ekeroths 

Facebookinlägg. Om vi ser till möjligheter och begränsningar gällande skala som är ett 

mångtydigt begrepp kan vi analysera tillgängligheten på just Facebookinlägg. Facebook 

används av över en miljard människor, och alla dessa användare har tillgång till 

Ekeroths inlägg då har inte har en låst profil68. Ekeroth har en öppen profil vilket gör att 

om man vill söka upp hans inlägg kan alla Facebookanvändare se vad han skriver. 

 

För att se till begreppet skala så finns det en funktion på Facebook som gör att du kan 

dela andras inlägg, vilket gör att ditt inlägg får en spridning till en större skala av 

människor. Desto fler användare som delar ditt inlägg, desto fler användare når ditt 

inlägg. När vi talar om skala och delningar på Facebook blir det intressant att gå över 

till begreppet hastighet. 

 

                                                
68 Facebook har en funktion som gör att du kan låsa din profil så att endast dina vänner kan se inläggen, 

eller så kan du snäva in dig ännu mer i exempelvis grupper där bara gruppmedlemmar kan se vad du 

skriver. 
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För att analysera hastighet kan man se till enkla faktorer såsom begränsningar i form av 

att du behöver ha tillgång till internet för att kunna förmedla ditt budskap via mediet. 

Funktionen att användare kan dela ditt inlägg gör också något med hastigheten. Ju fler 

delningar, desto snabbare i hastighet når du ut till fler användare. 

 

För att se till begreppet mönster så kan man se att det finns olika typer av sätt att skriva 

ett Facebookinlägg där det finns olika typer av möjligheter och begränsningar till de 

olika typer av inläggen. För att övergå till mönster kan vi ge exempel genom det valda 

materialet som analyseras. Det är inlägg tillsammans med länkar till tidningsartiklar, ett 

inlägg tillsammans med en delning av Sverigedemokraternas foto samt ett inlägg med 

endast text. Det finns en stor variation av hur du kan skriva ditt Facebookinlägg, vilket 

bidrar till en stor variation av mönster. När vi ser till ytterligare anpassningar som 

mediet tillför så finns det en begränsning i hur långt ett Facebookinlägg kan vara. Ett 

Facebookinlägg kan idag vara upp till 60 000 tecken.69 Mediet har ingen begränsning i 

den form att det finns krav på formalia, vilket kan tänkas bidra till att användare kan 

skriva mer frispråkigt. 

 

Persona 

Beträffande Ekeroths persona kommer vi att diskutera vissa drag som vi kan urskilja 

utifrån de analyserade Facebookinläggen. På grund av att många av de inlägg Ekeroth 

skriver är relaterade till invandring kan vi konstatera att det lämnar ett viktigt bidrag till 

hans persona. I många av inläggen kommer Ekeroth med förslag på åtgärder. Detta 

passar till ett drag i hans persona där han snarare ”gör” än diskuterar. En annan del av 

personan är att han identifierar sig med folket, svenskarna. Här kan vi även se drag av 

ett vi och dem tänk i många av Ekeroths Facebookinlägg. Personan för Ekeroths 

Facebookinlägg är inte lika beroende av att ständigt upprätthållas på samma sätt som i 

andra medier där han behöver försvara den på ett annat sätt med tanke på hur han ofta 

framställs i media. 

                                                
69 Egenskrivet Facebookinlägg där vi räknat hur många tecken som rymmer i ett inlägg innan det säger 

stopp. 
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Den retoriska situationen 

 

Påträngande problem 

 

I det första Facebookinlägget tolkar vi det som att Ekeroth ser en problematik generellt 

gällande flyktingar och asylsökande. Utifrån detta tolkar vi det som att det finns en 

uppkommen möjlighet för Ekeroth att ta till orda genom att belysa dessa asylsökande 

som bedragare och vill med sitt Facebookinlägg informera användare, för att sedan 

övertyga dem att ”skicka hem” bedragarna. Till det andra Facebookinlägget tolkar vi det 

påträngande problemet som att Ekeroth tillsammans med SD ser ett problem i 

regeringens sätt att kontrollera migranters ålder. Ekeroth har utefter detta en 

uppkommen möjlighet att ta till orda där han försöker övertyga om hans förslag att 

skippa ålderstester helt och hållet. 

 

Beträffande det tredje Facebookinlägget tolkar vi Ekeroths uppkomna möjlighet att ta 

till orda där han ser sin chans att visa sin poäng om att flyktingmottagandet kostar 

mycket pengar, och även höja sitt ethos genom att förlöjliga Lunds kommuns hantering 

av flyktingmottagande. I det sista Facebookinlägget tolkar vi Ekeroths uppkomna 

möjlighet att ta till orda nu när andra partier kommer med liknande krav om utvisning 

vill han påminna och informera om att han och SD  drivit frågan länge och att han 

arbetat aktivt för denna fråga varje år. Det kan även ses som en uppkommen möjlighet 

att ta till orda för att övertyga om röster i nästa val genom att visa på att det är ”de 

andras fel”. Om man ser generellt för alla Facebookinlägg så finns en uppkommen 

möjlighet för Ekeroth att ta till orda genom att tala till folket för att upprätthålla hans 

persona och vidare när Ekeroth talar i andra typer av medier vet publiken redan om vad 

han står för och vad de kan förvänta sig av honom. 
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Publik 

 

Publikerna till alla Facebookinlägg ser vi är liknande. Det finns flera olika publiker, en 

generell publik som kan ses som Facebookanvändare, en publik av Facebookanvändare 

som följer Ekeroth och därför har direkt och snabb tillgång till Ekeroths inlägg då de 

kommer upp i deras flöde. En annan publik av Facebookanvändare är den som inte 

följer Ekeroth men inläggen kommer upp i deras flöde då deras vänner följer honom och 

delar hans inlägg. En tredje publik av Facebookanvändare är den som inte följer honom, 

inte har vänner som följer honom eller delar hans inlägg, men som söker upp hans profil 

och ser inläggen på hans sida. Till det andra Facebookinlägget kan det även finnas 

ytterligare en publik, den som följer Sverigedemokraterna på Facebook och ser att 

Ekeroth har delat inlägget och därefter går in på hans sida för att se vad han skrivit till 

Sverigedemokraternas foto. Till det första, andra och fjärde Facebookinlägget kan det 

även vara en primär publik som möjligtvis röstar på SD men Ekeroth försöker nu 

övertyga att agera genom ord och handling för att påverka den regerande makten. Till 

det tredje Facebookinlägget tolkar vi det som att Ekeroth främst vänder sig till 

sympatisörer i Lund och blir påverkade av Ekeroths åsikt om Lunds kommun sätt att 

hantera flyktingmottagande. 

 

Generellt för alla Facebookinlägg är att den publik som exkluderas är de som inte håller 

med honom, de som har så pass motsatta åsikter att de aldrig kan komma att mötas. 

Till det första och andra Facebookinläggen ser vi att Ekeroth även exkluderar flyktingar 

och asylsökande. I fråga om det tredje Facebookinlägget ser vi att Ekeroth även 

exkluderar den publik som har åsikter om att man tjänar på flyktingmottagande. Den 

publik som exkluderas i det fjärde Facebookinlägget är invandrare och kanske främst de 

invandrare som begått något brott som medfört lidande till någon annan människa. En 

annan publik som exkluderas är de politiskt aktiva som inte håller med Ekeroth gällande 

Frågan om utvisning. 
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 Tvingande omständigheter 

 

Tvingande omständigheter som finns för alla fyra Facebookinlägg är exempelvis de som 

är uppställda av mediet, antal tecken för ett inlägg och användarvillkor. Det finns även 

tvingande omständigheter som är uppställda av Ekeroths persona, exempelvis att vara 

kritisk mot flyktingar och asylsökande. Även om det troligtvis ligger nära Ekeroths 

person att vara kritisk mot invandring så ser vi det osannolikt att Ekeroth skulle 

publicera någonting positivt om invandring även om han som person kanske ser vissa 

fördelar med det, för att det skulle påverka hans persona. Vi ser även tvingande 

omständigheter uppställda av Ekeroths publik och deras attityder mot invandring. Då 

Sverigedemokraterna i folkmun ses som ett främlingsfientligt eller Sverigevänligt parti 

ser vi att det skulle gå emot publikens attityd om Ekeroth skulle skriva något positivt 

om flyktingar eller asylsökande personer. En tvingande omständighet som ställs upp 

delvis mediet men även Ekeroths persona är att presentera snabba och enkla lösningar 

på problem. Mediet bjuder in till kortare texter där du snabbt behöver få fram din 

ståndpunkt, men Ekeroth är även duktig på att presentera lösningar, även om det som i 

detta fall delvis går emot en tvingande omständighet som kan tänkas vara uppställd från 

partiets sida att inte gå emot partiets förslag och ståndpunkter. Till det tredje 

Facebookinlägget kan det även finnas tvingande omständigheter specifikt uppställda av 

publiken i Lund. Till det fjärde Facebookinlägget har Ekeroth inte någon länk bifogad 

där han får stöd för sin tes utan det finns tvingande omständigheter som tyder på att han 

med egenskriven text behöver övertyga sin publik utan hjälpmedel. 

 

Övertygandemedel 

  

Det finns flera sätt att se på vilka övertygandemedel Ekeroth använder sig av i det första 

Facebookinlägget. Det kan å ena sidan ses som att han använder sig av logos, då han 

utan tvekan har en övertygelse om att de asylsökande har tagit sig från mellanöstern och 

därför bör de utan problem klara en bussresa till Norrland.  
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Å andra sidan kan man se inlägget utifrån ett pathosperspektiv där Ekeroth försöker 

väcka känslorna hos publiken genom att säga att dessa människor är bedragare och 

därefter uppmuntrar publiken att agera. Bedragare kan ju ses som något dåligt, då 

människor inte vill bli lurade. Vi finner det intressant att se till Ekeroths ethos, då det 

möjligtvis kan vara så att publiken anser att han har en stor kunskap och engagemang 

gällande invandring, flyktingar och asylsökande. 

 

Detta förstärks av att Ekeroth redan genomskådat dessa bedragare och nu informerar 

publiken om dem. Om vi ser till begreppen arete, phronesis och eunoia visar Ekeroth på 

handlingsklokhet genom att demonstrera för publiken att han genomskådat bedragarna 

och att han sedan tidigare har en kunskap om invandring så vet han vad han pratar om. 

Han visar välvilja mot publiken genom att ge dem  fakta om bedragare, eftersom han 

vill skydda samhället mot fuskare som kostar pengar. Genom att Ekeroth visar på 

handlingsklokhet och välvilja mot publiken kan han även ses som dygdig. 

Övertygandemedel som propagandaresurs tar sig i uttryck genom den övertygelse han 

har om att dessa människor är bedragare och är inte som ”vi”. Ekeroth använder sig av 

sin auktoritet som kunnig i sakfrågan för att ge en enkel och logisk lösning på att bli av 

med dessa bedragare. 

 

I det andra Facebookinlägget ser vi en variation på övertygandemedel. Ekeroth kommer 

med ett resonemang som leder till förslag. Detta kan ses som ett logosargument.  

Han använder sig av en emotionell grund, där han och många andra ser en problematik i 

dessa ålderstester och har nu ett förslag där man slipper detta, vilket kan tänkas skapa 

engagemang hos publiken. Detta rör sig om ett pathosargument, då fusk är dåligt och 

det är dåligt att bedra det svenska systemet. Ekeroth hänvisar även till en annan 

auktoritet, Sverigedemokraterna för att stärka sitt eget ethos. Det kan tänkas att publiken 

ser positivt på Sverigedemokraterna som Ekeroth är en del av, om han nu har ett förslag 

som kan tänkas vara mer kontroversiellt än det Sverigedemokraterna presenterat kan det 

stärka hans ethos hos de som håller med honom.  
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Övertygandemedel som propagandaresurs kan ses på liknande sätt som i det första 

analyserade Facebookinlägget där Ekeroth med sin auktoritet leder fram till ett förslag 

som gynnar honom och publiken. Om man ser till publiken och Ekeroth finns det 

troligtvis en gemensam referensram och förkunskap om ironi om vad det är Ekeroth 

menar i sitt tredje Facebookinlägg, flyktingmottagande kostar pengar. Detta kan ses som 

ett sakskäl, logosargument som kompletteras med bekräftande ironi, det understryker 

vad Ekeroth och publiken redan tycker. Det kan även tänkas att Ekeroth använder sig av 

pathos i detta Facebookinlägg genom att se till en emotionell grund, pengar. Pengar, 

vare sig man har mycket eller lite pengar är det något som väcker känslor hos många 

människor och genom att Ekeroth visar att Lunds flyktingmottagande kostat dem 90 

miljoner mer än vad de får i statlig ersättning väcker det troligtvis känslor hos många 

människor. 

 

Det blir även intressant att se till Ekeroths ethos till detta Facebookinlägg. Han kan 

tänkas se som en god människa hos sympatisörer när han visar att det kostar mycket 

pengar för Lunds kommun att ta emot dessa flyktingar. Om man ser till en större publik 

kan Ekeroth tänkas framstå som en människa som inte handlar av god vilja då han 

förlöjligar sina meningsmotståndare, han visar alltså utifrån vilket perspektiv och publik 

både på eunoia och inte.  Att Ekeroth har en förkunskap om invandring och dess 

kostnader och därefter presenterar detta för publiken kan ses som att han är 

handlingsklok och dygdig. Övertygandemedel som propagandaresurs i detta 

Facebookinlägg tar sig i uttryck genom att gå till den emotionella grunden hos publiken 

och prata om pengar, ”de” andra har kostat mer pengar för oss än vad det skulle. 

 

I det fjärde Facebookinlägget ser vi alla tre övertygandemedel tydligt på flera ställen. 

Han använder sig av sakskäl då han menar att SD och framförallt han själv är de som 

drivit fråga om utvisning tidigare, detta kan ses tydligare under analyserna från 

riksdagsmotionerna. Det kan även ses som sakskäl då han menar att de andra vägrat 

tidigare år och nu är indirekt ansvarade för lidande. 
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Han lånar ethos från sitt riksdagsparti SD i detta Facebookinlägg, men även visar på sin 

egen auktoritet som en människa som inte bara pratar, utan även gör. Att Ekeroth 

framställer sig själv som ett arbetsbi kan ses positivt och som en dygd. Generellt ser 

man positivt på människor som är flitiga arbetare och ser mer negativt på människor där 

mycket snack och lite verkstad förekommer. Ekeroths bakgrund som engagerad i 

invandringsfrågor och som ett arbetsbi kan även göra att han ses som handlingsklok, 

han är insatt i ämnet och handlar därefter.  

 

Mot en publik som består av väljare kan det även tolkas att Ekeroth visar på eunoia där 

han arbetar för den politik han är vald att arbeta för. Det övertygandemedel som 

framträder tydligast i detta Facebookinlägg är pathos, då han väcker känslor hos 

publiken genom att tala om att de andra är ansvariga för mycket lidande som skett, 

framförallt oskyldiga kvinnor. Han avslutar även med en uppmaning som berör känslor 

genom att skriva ”Aldrig glömma, aldrig förlåta”. Propaganda tar sig i uttryck i detta 

inlägg genom pathos då Ekeroth förstärker sitt budskap dels genom att hävda att de är 

de ”andra” som indirekt när ansvar för mycket lidande som skett och även genom 

förstärkande ord. 

 

Propagandatekniker 

 

Nedan följer en analys av propagandatekniker i Ekeroths Facebookinlägg. Först 

analyseras ett förenklat budskap med hjälp av fokusering, selektion, slutenhet och 

fokusering. Sedan analyseras förstärkning med hjälp av emfas, kategoriskhet, 

konkretion och känsloladdning. Efter detta analyseras förtätning med hjälp av 

presupposition, konnotation och syntes. Slutligen analyseras förklädnad med hjälp av 

obestämdhet, försköning och abstraktion. 
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 Förenklat budskap 

 

I det första Facebookinlägget har Ekeroth en enkel och drastisk lösning, att skicka hem 

flyktingarna. Här kan vi se många tecken av ett förenklat budskap. Han visar på en 

lösning och fokuserar bara på den sida som stärker hans budskap. Selektion kan vi se 

genom att Ekeroth menar på att om man tar sig från Mellanöstern borde man klara av att 

i relativ lyx åka en bussresa till Norrland. Han ser inte andra aspekter såsom att dessa 

asylsökande fått en fast punkt som nu blir rubbad. Detta kan förutom selektion ses som 

slutenhet, ett tankemönster som kan ses som att tar man sig från punkt A till punkt B 

borde man kunna ta sig från punkt B till punkt C. Ekeroth ser inga problem med sitt 

förslag utan det kan lätt genomföras och det finns inga nyanser i det han säger, detta kan 

ses som polarisering. 

 

Till det andra Facebookinlägget kan vi tolka flera tecken på förenkling i Ekeroths text. 

Fokusering och selektion ses i Ekeroths förslag om att skippa ålderstester helt och 

hållet. Likt det förra Facebookinlägget ett enkelt förslag som fungerar, bara man vill. 

Ekeroth fokuserar endast på det som stödjer hans förslag och tar inte upp någonting som 

kan tänkas gå emot det. Slutenhet kan ses då Ekeroth menar att alla regler ska gälla för 

alla, och ser inte till omständigheter att barn och vuxna kanske fungerar och hanterar 

händelser på olika sätt. Något som tydligt kan ses i Ekeroths lösning är polarisering, 

Ekeroths lösning är bra och enkel, och på andra sidan finns falska lösningar. Det finns 

inga mellanlägen eller avvägningar. 

 

Ekeroth har till det tredje inlägget inte något explicit budskap eller förslag som han 

argumenterar för men det kan ändå tolkas som att det finns tecken på fokusering, 

selektion och slutenhet. Detta syns då Ekeroth inte tar upp något som argumenterar för 

att flyktingmottagande är på kort, eller lång sikt något positivt, det finns inte tecken på 

något mönster som kan tyda på att flyktingmottagande är något positivt för Lunds 

kommun utan Ekeroth syftar endast till det negativa i en ekonomisk aspekt. Det går 

även att se polarisering i detta inlägg då det inte finns några frågetecken kring att 

flyktingmottagandet i Lund är dåligt. 
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I det fjärde Facebook inlägget framställer Ekeroth flyktingmottagandet som något 

negativt och har en enkel lösning, utvisning. Vi kan se fokusering då Ekeroth ser på 

frågan utifrån ett perspektiv, och selektion då han talar utifrån ett perspektiv och endast 

ser på negativa aspekter, exempelvis lidande. Såsom Ekeroth framställer budskapet är 

det svart och vitt, han tar upp en aspekt som ska stå för helheten, lidandet, skapat av 

flyktingar men som ”de andra”, i detta fall de andra politikerna är indirekt ansvarade för 

då de tidigare har med Ekeroths ord ”vägrat”, detta ser vi som abstraktion. 

Flyktingfrågan kan ses som komplex för många politiker där utvisning är endast en del 

av helheten, Ekeroth låter här utvisning tala för helheten och kan därför ser vi detta som 

ett förenklat budskap. 

 

 Förstärkt budskap 

 

I det första Facebookinlägget kan vi se att texten förstärks med emfas genom att 

Ekeroth gör en jämförelse mellan den som kan ses som en lång resa från Mellanöstern, 

som flyktingarna klarat av och den lilla resan till Norrland, som flyktingarna inte tycks 

klara av. Genom denna jämförelse framställer Ekeroth flyktingarna som hycklare, en 

hånfull kritik från Ekeroths sida. Ekeroth framställer anledningen till att flyktingarna 

inte vill flytta är för att de är bedragare, och nämner aldrig att anledningen skulle kunna 

vara någon annan. Vi kan se att Ekeroth förstärker texten med hjälp av kategoriskhet 

genom att han talar tvärsäkert om att det rör sig om bedrägeri. Vi ser konkretion till 

texten då det till inlägget finns en tidningsartikel med en bild på flyktingar som kan ses 

som negativ om man sedan innan har en negativ inställning till flyktingar och 

asylsökande. Bilden ger publiken en eller flera konkreta personer att projicera sina 

negativa känslor på, detta kan även ses som känsloladdning då bilden kan tänkas vädja 

till mottagarnas negativa känslor. Ekeroth avslutar sitt andra inlägg med ”Tada!”, en 

imitation av ett musikackompanjemang som brukar beledsaga  smarta lösningar, detta 

kan ses som emfas, Ekeroth har kommit på denna smarta lösning.  Ekeroth är säker på 

sin sak och tror på sin ståndpunkt, även om det kan tänkas finnas svagheter i denna 

lösning tas det inte upp, detta kan ses som kategoriskhet.  



 

 

56 

 

Till inlägget finns en bild länkad från Sverigedemokraterna med en text och en bild på 

Paula Bieler. Detta kan ses som konkretion, Ekeroth tar hjälp av en bild publicerad av 

det parti han är medlem i för att visa publiken att det finns fler som tycker delvis som 

han själv. Känsloladdning finns med i denna text med hjälp av det avslutande ordet 

”tada!” samt att Ekeroth skriver att man ska ta bort särregler för ”barn”, Ekeroths åsikt 

kan här tänkas att dessa inte alls är ”barn”. 

 

I det tredje Facebookinläggen förstärks texten genom emfas då Ekeroths ironi tydligt 

framgår i denna text. Det finns även kategoriskhet då Ekeroth är tvärsäker om att 

flyktingmottagandet kostat just såhär mycket pengar, det finns inga frågetecken. Pengar 

som tidigare nämnts är något som ofta berör människor, och nu har det kostat Lund 90 

miljoner mer än vad kommunen får i statlig ersättning att ta emot flyktingar, detta är 

något som kan tänkas beröra den publik Ekeroth vänder sig till. Till texten finns en bild 

med en man på, vi ser detta som konkretion då publiken får ett ansikte att projicera sina 

negativa känslor på, detta kan även ses som känsloladdning om man har en tidigare 

uppfattning om människan på bilden, eller en uppfattning om flyktingmottagande och 

dess kostnader. Ekeroth förstärker sitt budskap i det fjärde Facebookinlägget med hjälp 

av emfas då han använder sig av starka ord som får utrymme, exempel på detta är när 

han i början av inlägget med stora bokstäver skriver att SD är det ENDA parti som 

drivit frågan och han är den enda person som drivit frågan aktivt. Ekeroth talar även i 

detta inlägg tvärsäkert för sin sak och har tydliga formuleringar och påståenden, detta 

visar på kategoriskhet. Till skillnad från de andra Facebookinläggen finns det till det 

fjärde Facebookinlägget inte någon bild eller länk utan är enbart skriven av Ekeroth 

själv. Ekeroth använder därför en annan teknik för att förmedla konkretion och 

känsloladdning.  

 

Ekeroth avslutar sin text med att skriva ”Aldrig glömma, aldrig förlåta.” Den riktar sig 

till publikens känslor för att få med sig dem till hans sida, han ger även publiken några 

att projicera sina negativa känslor på, nämligen ”de andra”. I detta fall menar Ekeroth 

med ”de andra”, andra politiker som han anser bär indirekt ansvar för mycket lidande 

som oskyldiga kvinnor råkat ut för. 
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 Förtätat budskap 

 

Det första inlägget kan ses som förtätat genom dels presupposition då det finns en 

förhistoria som förutsätts vara bekant för läsaren, om inte så kan det vara nästintill 

obegripligt att förstå inlägget, som läsare behöver du förstå diskursen kring dels 

flyktingkrisen men även Ekeroths historia och åsikter om flyktingar och asylsökande. 

Konnotation kan ses i detta inlägg då ord som bedragare associeras med något negativt 

hos läsaren. Syntes kan ses i den sista meningen då asylsökande och bedragare betyder 

samma sak, men att det i verkligheten inte alls behöver vara så. Ekeroth kopplar även 

ihop bedragare med utvisning, människor som bedrar samhället bör utvisas och om man 

för tanken vidare så vill Ekeroth då utvisa asylsökande. 

 

 

Till det andra inlägget behövs en förståelse om att det i dagsläget är problematiskt att 

ålderstesta människor i en asylprocess och att detta varit och är en het diskussion, detta 

kan ses som presupposition. För en mer propagandistiskt presupposition är det 

underförstått hos Ekeroth och de som håller med honom att invandrare kostar pengar, 

det är dyrt att ålderstesta människor och här finns en lösning som gör att vi sparar 

pengar. Syntes kan ses i denna text då Ekeroth börjar med att han har ett förslag som 

gör att man skulle slippa ålderstester helt och hållet, köper man den premissen är det 

sannolikt att man läser vidare och även köper premissen om att ta bort särregler för de 

”barn”, som i deras åsikter möjligtvis inte behöver vara barn. 

 

Till det tredje inlägget bygger påståendet på outtalade förutsättningar, presupposition 

då det är viktigt för läsaren/publiken att förstå Ekeroths bakgrund som bosatt i Lund, att 

han är emot flyktingar, att flyktingar kostar pengar och det är dåligt samt att politikerna 

i Lund inte är adekvata. Vidare är det även underförstått att flyktingar och 

flyktingmottagandet är dåligt då det kostar massa pengar. Konnotation ses även här i 

Ekeroths ironi, orden som skrivs har en annan betydelse vilket är underförstått att 

publiken förstår. 
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Någonting som kan förstås som presupposition i det sista Facebookinlägget är det 

underförstådda i att “de andra” är hycklare då de i alla år vägrat Ekeroths förslag, men 

nu kommer med liknande krav. De andra partierna är inga man kan lita på utan de enda 

som arbetar för detta på riktigt är Sverigedemokraterna och framförallt Ekeroth själv. 

Citatet “Aldrig glömma, aldrig förlåta” kan ses som konnotation då det är ett känt citat 

som exempelvis kan hittas i olika låttexter, i dikter men kan även ses som politiska 

slagord. 

 

Förklädnad av obekväma fakta 

 

I det första Facebookinlägget kan vi se lögn då Ekeroth beskriver att flyktingarna nu 

inte klarar av den (lilla) resan i lyx till Norrland för att de är bedragare, men döljer att 

det kanske finns en helt annan anledning. Detta kan även ses som obestämdhet då 

meningen är förledande. Försköning ses ofta som att man sminkar sanningen för att 

den ska stämma bättre överens med ditt budskap. I detta inlägg kan vi se att Ekeroth 

sminkar verkligheten fulare eftersom han menar att Sverige ska genomskåda 

bedrägeriet. I verkligheten kanske det inte är något bedrägeri, men Ekeroth utsmyckar 

texten med ”fulsminkning” för att det ska stämma överens med hans budskap. Detta kan 

även ses som abstraktion, då dessa fakta som kan tänkas finnas då blir mindre 

påtagliga eller för vissa kanske ses som obefintlig. 

 

Till det andra Facebookinlägget återkommer vi till uttrycket “barn” flera gånger i denna 

analys då vi ser att den präglas av obestämdhet och lögn, dessa människor kan mycket 

väl bara barn och inte ”barn”, det kan därför ses som en halvsanning och ett oklart 

uttryck som används på ett förledande sätt. Detta kan även ses som abstraktion, då han 

undviker fakta om att dessa ”barn” i själva verket kanske är barn. Detta Facebookinlägg 

blir väldigt otydligt då Ekeroth förkläder obekväma sanningar med hjälp av 

obestämdhet, lögner och abstraktion. Ironin i det tredje inlägget kan även ses som 

obestämdhet, Ekeroths ironi används på ett förledande sätt för att förstå det motsatta. 

Vi kan även tolka abstraktion då det kan finnas fakta som säger emot Ekeroths 

budskap, men som inte på något sätt upplyses. 
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Något som i det fjärde Facebookinlägget kan ses som lögn, alternativt en halvsanning är 

att Ekeroth framhäver sig själv och SD som de enda som drivit frågan om utvisning. 

Detta kan möjligtvis vara sant i sig, men ”de andra” som Ekeroth pratar om har 

säkerligen varit med och diskuterat frågan. I detta inlägg ser vi försköning på liknande 

sätt som i det första Facebookinlägget, Ekeroth fulsminkar ”de andra”, kan detta vara ett 

sätt att försköna sig själv, genom att förfula andra?  Abstraktion ses i detta inlägg då 

Ekeroth talar om de lidande som flyktingar (som borde blivit utvisade) begått. Ekeroth 

tar inte upp fakta om det goda som flyktingar bidragit med till vårt samhälle. 

 

Anpassning 

      

Att analysera hur Ekeroth anpassar sig till den retoriska situationen i mediet Facebook 

blir en subjektiv tolkning då det beror på. Det beror på vem man tolkat som publik och 

utifrån detta ser som tvingande omständigheter. Om vi ser till de tvingande 

omständigheter mediet ställer på den retoriska situationen finns inte utrymmet för 

Ekeroth att gå emot dessa, han kan exempelvis omöjligt skriva fler tecken i ett 

Facebookinlägg än mediet tillåter. Men om vi ser till en anpassning mellan tvingande 

omständigheter mediet ställer upp, den publik vi tolkat att Ekeroth främst vänder sig till 

och Ekeroths persona så erbjuder mediet ett enkelt språk där ”raka rör” främjas, detta 

visar sig även genom propagandatekniken förenkling. Publiken som vi tolkat är 

sympatisörer, de har en förkunskap om Ekeroths persona som en ”doer” och kan tänkas 

söka svar på det påträngande problemet, vi ser en anpassning till just detta. Ekeroth 

anpassar sin argumentation och propagandateknik förenkling genom att komma med 

enkla lösningar som mediet bjuder in till, som präglar hans persona och kan tänkas vara 

önskvärt från hans publik, detta kan även ses som en anpassning till aptum och 

decorum. Genomgående ser vi att Ekeroth anpassar sig till hans persona genom att han 

skriver negativt om asyl och invandring, detta kan även ses som en anpassning till 

publiken och dess doxa. Om Ekeroth i ett av inläggen skrivit positivt om invandring 

hade han gått emot sin persona, och hans och publikens gemensamma doxa. 
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I tre av Facebookinläggen hänvisar Ekeroth till någonting extern och som visar bilder på 

andra människor. Detta i kombination med en stark pathosargumentation blir kraftfullt 

och propagandatekniken förstärkning blir framträdande. Som läsare kan jag alltså 

projicera mina känslor på en specifik person. Ekeroth är genomgående i alla 

Facebookinlägg negativ till någonting gällande asyl och invandring, detta är inte en stor 

förvåning för oss då vi eklektiskt valt material som berör invandring, men vilka 

tvingande omständigheter anpassar sig han till? Det finns tvingande omständigheter 

uppställda av Ekeroths persona som gör att han anpassar sig, det finns även från 

publiken. Det finns även tvingande omständigheter från Sverigedemokraterna att se 

kritiskt på invandring och asyl. Han anpassar sig alltså efter publiken och partiets doxa 

genom att skriva negativa inlägg om invandring. I det andra Facebookinlägget har 

Ekeroth delat Sverigedemokraternas foto med partiets förslag för att medicinskt 

ålderstesta migranter. Ekeroth kommer med ett annat förslag i sitt Facebookinlägg vilket 

gör att han inte anpassar sig efter partiets förslag och stödjer det. 

 

Sammanfattning 

 

Mediet påverkar till den grad att det finns möjligheter till exempelvis tillgänglighet. 

Mediet bjuder in till en stor publik då Facebook används av många människor runt om i 

världen. Tillgängligheten i relation till hastighet kan även bidra till en större publik om 

fler användare delar inlägget. Mediet påverkar även i relation till mönster i hur du 

skriver ditt Facebookinlägg. Facebook används inte bara av elitpersoner av någon 

speciell politiskt ställning eller yrke utan används av alla typer av människor vilket kan 

höra ihop med Ekeroths persona som någon som talar till folket. De övertygandemedel 

som främst går att tyda är pathos och ethos. Han vänder sig till publikens emotionella 

grund och uppmanar till handling. Ekeroth använder sig av ironi och slagkraftiga ord 

vilket kan ses ur ett pathosperspektiv. Ekeroth talar ofta utifrån sin egen och exempelvis 

Sverigedemokraternas auktoritet och hänvisar till sitt eget ethos. Logos är det 

övertygandemedel som för att uttolka kräver en subjektiv tolkning då man behöver köpa 

premisser för att det ska kunna ses som ett logosargument. 
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Användandet av propagandatekniker skiljer sig åt i de olika Facebookinlägget men 

något som framträtt tydligt i alla Facebookinlägg är förenkling. Ekeroth presenterar 

enkla lösningar på vad som kan ses som komplexa problem. Emfas ses även i alla 

Facebookinlägg genom exempelvis hånfull kritik eller ironi. Någonting som även syns 

tydligt i alla Facebookinlägg är presupposition. Publiken och Ekeroth delar en 

gemensam referensram för att publiken ska kunna läsa mellan raderna och förstå 

någonting bortom det skrivna ordet. Till de inlägg med tillhörande länk eller foto ger 

Ekeroth läsaren någon eller något att projicera sina känslor på, vare sig de är positiva 

eller negativa. 

 

Det finns ett generellt påträngande problem som berör alla Facebookinlägg gällande 

flyktingar och asylsökande. Därefter finns det olika möjligheter för Ekeroth att ta till 

orda direkt och snabbt till folket. Då det är samma medium som analyseras är 

publikerna liknande även om det finns, trots få skillnader mellan den specifikt tänkta 

publiken. Ekeroth exkluderar även liknande publiker i alla Facebookinlägg, trots att 

dessa kan skilja sig åt till en viss grad.  

 

Mediet ställer upp tvingande omständigheter, även om dessa inte ses som överhängande 

jämförelsevis med Ekeroths persona om att vara negativt inställd till flyktingar. Partiet 

kan tänkas ställa upp vissa tvingande omständigheter (även om Ekeroth inte anpassar 

sig efter dessa) då det ofta blir ramaskri kring hans uttalanden på Facebook, detta kan 

ses som bekräftat genom den analyserade debattartikeln. Mediet och Ekeroths persona 

ställer upp tvingande omständigheter på Ekeroths snabba lösningar på vad som kan ses 

som komplexa problem. 
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8. Resultat 

I detta avsnitt redogörs för de resultat som vi kommit fram till i vår analys utifrån de 

uppställda frågeställningarna och uppsatsens syfte. Som ett svar på de två första 

frågorna kan vi säga att ethos, pathos och logos är närvarande i alla medier som 

analyserats. Pathos uttrycks i riksdagsmotionerna genom kraftfulla och känsloväckande 

ord. I riksdagsmotionerna framställs ethos genom lån från andra källor. Det 

påverkandemedel som vi anser är dominerande i riksdagsmotionerna är logos, vilket 

beror på mediets struktur och krav. Här finns samtidigt ett propagandistiskt drag som 

består i att framställa slutsatser som inte kan ifrågasättas. Det blir samtidigt en bristande 

respekt mot publiken av riksdagsledamöter, då dessa smutskastas. Någonting som kan 

relatera till både populism och propaganda är Ekeroths enkla och som han ser det 

logiska lösningar på vad som kan ses som komplexa problem. I debattartikeln finns det 

starka argument från alla övertygandemedel. Här används kraftfulla och känsloväckande 

ord och argument. Men vi möter också sakliga bakgrundsfakta och 

argumentationskedjorna kan ses som delvis fullständiga vilket tyder på att också logos 

spelar en framträdande roll. 

 

Det övertygandemedel vi ser dominerar i debattartikeln är ethos. Detta beror på att 

Ekeroth refererar till andra källor och lånar deras ethos. Det sker även ett ethosbygge då 

han visar på att andra riksdagspartier kommit med liknande förslag samt att andra länder 

redan använder den lösningsmall han föreslår. Övertygandemedel som kan relatera till 

propaganda i debattartikeln är främst att Ekeroth presenterar argument för att 

upprätthålla sitt ethos. Han försöker alltså att övertyga publiken för att höja sitt ethos. 

Ekeroths argumentation i debattartikeln presenteras på ett sätt som gör att det likt 

riksdagsmotionerna blir svårt att ifrågasätta, han vänder och vrider inte på kakan. Detta 

kan ses som monologiskt och därför relatera till propaganda. 

 

I Ekeroths Facebookinlägg finns en avsaknad av logos vilket gör att utrymmet för ethos 

och pathos växer. Det vi tolkat som Ekeroths primära publik är de människor som följer 

honom och som redan anser att han har ett högt ethos.  
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Detta kan påverka texten, då han inte behöver använda sig lika starkt av detta 

övertygandemedel som i de andra medierna. De analyserade Facebookinläggen har 

olika strukturer, men de övertygandemedel som är dominerande i alla Facebookinlägg 

är pathos. Detta kan delvis bero på att mediet bjuder in till kortare texter och det inte 

finns utrymme för den bakgrundsfakta som riksdagsmotioner och debattartiklar inbjuder 

till. Det beror även på att publikerna för de olika medierna är olika och därför har olika 

krav. Pathos kan främst relateras till propaganda i Facebookinläggen då Ekeroth talar 

om ”de andra” som något negativt och ”vi” som något positivt. Ekeroth presenterar i 

Facebookinläggen endast förslag med argument som kan gynna honom och hans partis 

politik vilket utifrån vår definition kan ses som propaganda. 

 

 

För att gå till den tredje frågeställningen är alla propagandatekniker närvarande i alla 

medier. De propagandatekniker som är närvarande i riksdagsmotionerna är framförallt 

förenkling, då vi ser enkla svar på frågor som ofta anses som komplexa. Den 

propagandastrategi som är minst närvarande i riksdagsmotionerna är förklädnad. Detta 

beror dels på mediets struktur. Det finns inte utrymme för obestämdhet. En annan faktor 

som påverkar detta är publiken, riksdagsledamöter är ofta insatta i ämnet då det ska tas 

beslut. Därför blir det problematiskt att använda sig av halvsanningar. De 

propagandatekniker som är närvarande i debattartikeln är framförallt förstärkning och 

förenkling, då Ekeroth är kraftfull i sin argumentation och har enkla lösningar på vad 

som kan ses som komplexa problem. Den propagandastrategi som är minst närvarande 

är förtätning, då han ger läsaren tydliga bakgrundsfakta. De propagandatekniker som 

närvarar i Facebookinläggen är framförallt förklädnad och förenkling. Detta beror på 

Ekeroths enkla lösningar och svar samt en fulsminkning på sina motståndare. I 

Facebookinläggen ser vi i övrigt en jämn fördelning i Ekeroths användning av 

propagandatekniker vilket gör det problematiskt för oss att presentera en 

propagandastrategi som är minst närvarande. 

 

  



 

 

64 

 

Till de två sista frågeställningarna ser de retoriska situationerna olika ut i varje medium. 

Vi kommer därför att redogöra för de likheter och skillnader som vi finner mest 

intressanta till denna frågeställning. En likhet vi ser i alla medier är att det var svårt att 

se ett påträngande problem, innan man fastställt vilken/vilka publiker Ekeroth primärt 

riktar sig till. En likhet som finns mellan debattartikeln och Facebookinläggen är att den 

publik han primärt riktar sig till är människor som redan håller med honom, till 

Facebookinläggen ser vi en koppling mellan den publik Ekeroth riktar sig till och den 

struktur som mediet har. Till riksdagsmotionerna kan det delvis vara en publik som 

håller med honom, om man ser till en publik som inte är riksdagsledamöter. Gällande 

tvingande omständigheter ser de olika ut, då de olika medierna ställer olika krav vilket 

resulterar i olika tvingande omständigheter. En tvingande omständighet som gäller för 

alla medier är Ekeroths persona. Utifrån vår tolkning är det av vikt för Ekeroth att 

upprätthålla sin persona som den som för folkets talan, men den ställer även krav på 

honom som retor. 

 

När det gäller anpassning till dessa retoriska situationer kan vi se att Ekeroth i hög grad 

anpassar sig i sina Facebookinlägg. Han anpassar sig till viss del till den retoriska 

situationen i debattartikeln. Dock anpassar sig Ekeroth inte i riksdagsmotionerna då han 

bryter mot både decorum och doxa. Om Ekeroth vänder sig till en publik bestående av 

sympatisörer ser vi en anpassning till den retoriska situationen, men om vi ser till en 

större publik är anpassningen bristfällig. Detta kan liknas vid Ojas resultat att 

Sverigedemokraterna lyckas anpassa sig till de retoriska situationerna som flera olika 

medier erbjuder, men att det budskap som förmedlas är genomgående liknande.  Detta 

kan peka mot att Ekeroth kan vara representativ för Sverigedemokraterna som helhet, då 

han anpassar sig till publiken i de olika medierna, om de består av sympatisörer. 

 

Ekeroth anpassar sin propaganda i mediet Facebook då de retoriska situationer som är 

uppställda tillåter en större grad av övertygandemedlet pathos samt enkla och korta svar, 

vilket främjar en propagandateknik som förenkling, vilket Ekeroth gör. I debattartikeln 

anpassar sig Ekeroth som ovan nämnt delvis till den retoriska situationen då han 

presenterar bakgrundsfakta som kan vara adekvat mot mediet och anpassat till publiken. 
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Propaganda kräver delvis att sändaren och publiken delar en doxa, i debattartikeln är 

publiken såpass stor jämfört med Facebookinläggen och riksdagsmotionerna, att doxan 

blir svår att fastställa. Detta bidrar till att propaganda, även om det finns, blir inte lika 

slagkraftig som i Facebookinläggen där Ekeroth delar doxa med en mindre publik. 

Anledningen till att vi anser att Ekeroth inte anpassar sin propaganda till 

riksdagsmotionerna är beroende av publiken, om det består av riksdagsledamöter så 

fungerar den inte då han öppet kritiserar dem.  

 

Så vad betyder uppsatsens resultat? Bjuder olika medier in till olika mycket propaganda 

och är Ekeroth populistisk? Det vi kommit fram till är att olika medier bjuder in till 

olika typer av propaganda. En debattartikel debatterar ämnen och letar därefter efter 

kontroversiella debattörer. Detta betyder att en debattartikel blir mer polariserande. 

Facebookinläggen bjuder mer in till förenkling, korta stycken med “raka rör”. Mediet 

Facebook bjuder även in till konkretion mer än andra medier. På Facebook kan vi 

projicera våra känslor på något eller någon med hjälp av bilder till en högre grad än de 

andra analyserade medierna. Även om motionerna har stark grad av propaganda så är 

systemet uppbyggt för att motverka propaganda och populism vilket bidragit till att 

dessa motioner inte gått igenom första steget i processen, varken vidare till ett utskott 

eller lagråd. En propagandateknik som är genomgående i alla medier är förenkling och 

därför antar vi att val av medium inte har påverkat denna propagandateknik. Detta kan 

därför vara ett resultat av Ekeroths persona snarare än mediet han befinner sig i. De 

populistiska dragen visar sig främst på Facebook då Ekeroth vänder sig direkt till en 

publik som består av “folket”. Men det visar sig även genomgående att Ekeroth gör en 

distinktion mellan “vi” och “dem”, där vi är svenskarna med bra värderingar och dem är 

invandrare som hotar Sverige och de svenska värderingar Ekeroth talar om. Det är 

intressant att se till populism i riksdagsmotionerna, Ekeroth kanske implicit vänder sig 

till “folket” för att visa dem att han arbetar och kämpar för deras sak, och “folket” 

kanske egentligen är Ekeroths publik och inte riksdagsledamöter? 
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9. Diskussion 

Uppsatsens resultat visar att Ekeroth använder sig av propaganda i alla de medier som 

analyserats, så vad betyder det? Är samhället idag av en mer propagandistisk art, och 

beror det på sociala medier som är en produkt av sin tid? För att återgå till tidigare 

forskning och det Gard presenterar om eristik så ser vi likheter mellan eristik och 

propaganda då båda saknar ett etiskt ramverk att förhålla sig till, exempelvis gentemot 

publiken.  När man analyserar propaganda och populism blir det svårt men intressant att 

analysera den rådande doxan och vad som är decorum. Det blir svårt då man som 

analytiker behöver vara insatt i en diskurs som den specifika gruppen har, vilket också 

gör det intressant av samma anledning. Det har för oss uppstått många frågetecken 

gällande decorum och doxa då vi anser att vi inte delar en gemensam doxa med Ekeroth 

och den tänkta publiken. Det verkar nästan så att det är decorum att bryta mot en allmän 

doxa för Ekeroth och den publik han vänder sig till. Samhällsutvecklingen tillsammans 

med sociala medier skapar en utifrån vår syn en högre grad av användandet av 

propaganda. Detta visar sig i det material vi analyserat men låt oss se utanför Ekeroth 

och det valda materialet, till USA och president Trump. Trumps främsta 

kommunikationsmedel är Twitter där det finns ett högst begränsat antal tecken där 

läsaren själv får fylla i luckor av resonemanget, vilket kan liknas vid det resultat Serner 

och Gustafsson kom fram till i sin analys gällande Twitter och Sverigedemokraterna. 

 

Det vi kommit fram till gällande Hellspongs propagandamodell är att den verkar vara 

mer inriktad för att analysera marknadsföring och reklam snarare än att se till politisk 

propaganda. Något vi funnit problematiskt att analysera är i Hellspongs modell 

försköning, som fungerar bättre i en analys när någon använder propaganda för att få sin 

idé, produkt eller sig själv i bättre dager. Detta har inte fungerat bra i vår analys då 

Ekeroth fulsminkar andra människor för att framstå som bättre själv. Här hade vi önskat 

en utökning eller ersättning med någonting annat för att lättare göra en 

propagandaanalys som berör den politiska sfären. För att analysera propaganda ur en 

politisk synvinkel hade vi önskat att analysera exempelvis angrepp, något vi sett mycket 

av i främst Facebookinläggen men även inom de andra medierna.  
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Ett sätt att kunna analysera ett angrepp på hade varit intressant för denna uppsats. Det 

skulle även vara intressant att kunna göra en analys med hjälp av identifikation där man 

kan se till personlig närvaro, delade värderingar, respekt och decorum. Detta är något vi 

försökt applicera med hjälp av Blacks andra och tredje persona för att förstå publiken, 

vilka som inkluderas och exkluderas, men med liknande begrepp i en propagandamodell 

hade analysen blivit mer koncis, konkret och sammanhängande. Avslutningsvis kan vi 

konstatera att om Ekeroth är representativ för Sverigedemokraterna som helhet är det 

även möjligt att deras budskap är propagandistiska och framförallt förenklande. Till 

skillnad från tidigare forskning har denna uppsats bidragit med en retorisk studie 

inriktad  mot propaganda där vi tittat på endast en avsändare i olika medier och inte ett 

medium med olika avsändare. Detta likt Ojas studie ger en djupare förståelse kring hur 

Sverigedemokraterna och i vårt fall en representativ individ från partiet använder sig av 

retorik och i vårt fall specifikt propaganda. 

10. Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att studera hur Kent Ekeroth använder sig av 

propagandatekniker och hur han anpassar sin propaganda efter medium, genre och 

retorisk situation. Uppsatsens teoretiska utgångspunkter är medium, persona, klassiska 

retoriska begrepp, propaganda och den retoriska situationen. De metodologiska 

utgångspunkterna för denna uppsats är hermeneutik, närläsning, textanalys och 

genreanalys. Med hjälp av dessa teorier och metoder undersöks material skrivna av 

Kent Ekeroth som är hämtade ur tre olika medier: Riksdagsmotioner, debattartikel och 

Facebookinlägg. Uppsatsen kommer fram till att alla påverkandemedel finns i alla 

medier men att logos är dominerande i riksdagsmotionerna, ethos i debattartikeln och 

pathos i Facebookinläggen. Gällande propagandatekniker är förenkling det dominerande 

i alla medier, därefter är resultaten blandade i de olika medierna. Beroende på vilket 

perspektiv man utgår från när man tolkar de retoriska situationerna så går det att tolka 

att Ekeroth både anpassar sig och inte anpassar sig. Generellt så kan vi se att om 

Ekeroth vänder sig till sympatisörer är argumentationen anpassad men mer bristfällig 

om man ser till en större publik. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

SD413 

Enskild motion 

 

 

Motion till riksdagen  

2016/17:2325 

av Kent Ekeroth (SD) 

Åldersbestämning av immigranter 

 

 

 

Förslag till riksdagsbeslut 

1 Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att med 

vetenskapliga metoder åldersbestämma immigranter som vid prövning av 

uppehållstillståndet vill behandlas eller kommer att bli behandlade som om de 

vore under 18 år gamla, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. 
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1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att prövningen för 

uppehållstillståndet för den som vägrar att delta i åldersbestämning ska avslutas 

och att personen ska av- eller utvisas med omedelbar verkan, och detta 

tillkännager riksdagen för regeringen. 

2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om retroaktiv bedömning 

av åldern och tillkännager detta för regeringen. 

 

Motivering 

Det har visat sig att de så kallade "ensamkommande flyktingbarnen", som ökat markant 

i Sverige på senare tid men även i våra grannländer, i många fall är över 18 år gamla. I 

Norge visade tandtester från Odontologisk fakultet vid Universitetet i Oslo år 2009 att 

nio av tio minderåriga i själva verket var över 18 och här i Sverige har Migrationsverket 

i efterhand skrivit upp åldern i 15 procent av fallen. Danmarks Rättsmedicinska Institut 

testade år 2010 i sin tur 120 ensamkommande unga män som uppgivit att de var under 

18 år. Av de 120 flyttades 71 direkt över till gruppen vuxna asylsökande, och förlorade 

därmed den gräddfil till asyl som ungdomar under 18 år har även i Danmark. Denna 

frivilliga ålderstest görs via röntgen av händer och tänder samt en kroppslig besiktning. 

Situationen med att ljuga om sin ålder lär inte skilja sig speciellt mycket i Sverige från 

den i Norge eller Danmark, vilket uppskrivningen av åldrarna som Migrationsverket 

gjort vittnar om. Detta innebär att behovet av att åldersbestämma de som påstår sig vara 

barn är stort. 

På Migrationsverket i Malmö sa informatören Fredrik Bengtsson följande: 

”Vi slutade helt med att röntga tänder och handleder för något år sedan eftersom vi 

tycker det är en osäker metod. Bedömningen har ofta ett åldersspann på två–tre år och 

då har vi ingen nytta av den. Vi djupintervjuar istället de sökande när vi är osäkra på om 

de är under arton år. Och vi väljer konsekvent att hellre fria än fälla.” 

Men det argumentet håller inte. Genom att röntga tänder och handleder får man som 

Bengtsson själv erkänner ett åldersspann på 1-2 år enligt Olle Söder på Svenska 

Barnläkarföreningen, vilket innebär att man i alla fall kan avfärda de som är över 20 år 
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gamla från att klassas som barn. Därmed kan fusk undvikas och det bör ligga i allas 

intresse att systemet beivrar de som försöker missbruka det. 

Ett lagstadgat krav på åldersbestämning behövs. Därför bör Sverige omgående införa 

åldersbestämning som baseras på vetenskapliga metoder såsom röntgen av tänder, 

handleder men eventuellt även andra nya metoder som har ännu större tillförlitlighet. 

Denna åldersbestämning ska omfatta de som påstår sig vara under 18 år eller av andra 

påstås vara under 18 år, eller som av andra anledningar antas vara under 18 år och 

därigenom behandlas som om de vore under 18 år och därmed drar nytta av de 

fördelaktiga regler som gäller för personer under 18 år. Är det helt orimligt att personen 

i fråga skulle vara över 18 år, som t.ex. ett spädbarn eller barn som extremt tydligt inte 

uppnått tonåren får undantag från åldersbestämning göras. 

Vägrar de att undergå sådan undersökning och därmed väljer att inte samarbeta med 

myndigheterna ska deras utredning avslås och personen i fråga ut- eller avvisas. 

Då många så kallade ”ensamkommande flyktingbarn” utifrån vittnesmål och statistik 

kan antas ha ljugit om sin ålder ska alla som påstått sig var under 18 år och fått positivt 

besked de senaste fem åren ålderstestas. Visar det sig att de ljög om sin ålder under 

asylprocessen ska deras tillstånd dras tillbaka och utvisas. 

 

 

Kent Ekeroth (SD) 
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Bilaga 2 

SD279 

Enskild motion 

 

 

Motion till riksdagen  

2016/17:2341 

av Kent Ekeroth (SD) 

Asylskäl för personer under 18 år bedöms 

på samma sätt som asylskäl för dem över 

18 år 

 

 

 

Förslag till riksdagsbeslut 

3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att retroaktivt 

ålderstesta de som de senaste fem åren sökt asyl och påstått sig vara under 18 år 

och tillkännager detta för regeringen. 
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4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att asylsökande 

under 18 år bedöms på samma sätt som asylsökande över 18 år och tillkännager 

detta för regeringen. 

 

Motivering 

Debatten om de så kallade ”ensamkommande flyktingbarnen” har på senare tid kommit 

upp till ytan där fusket med åldern äntligen erkänts, efter många år där vi försökt påtala 

problemet. Oviljan från de andra partierna samt svensk media att erkänna det uppenbara 

fusket med åldrarna har stått samhället dyrt. 

Anledningen till att det fusket ens uppkom är den fördelaktiga behandling asylsökande 

som påstår sig vara under arton år gamla får. Sverigedemokraterna har längre krävt 

ålderstester för att minimera fusket, vilket är viktigt. Dock har tiotusentals 

”ensamkommande flyktingbarn” redan kommit in i landet och av döma av 

undersökningar från våra grannländer samt vittnesmål från de som jobbar inom 

asylprocessen i Sverige kan det antas att en stor andel av de här i Sverige ljugit om sin 

ålder. 

Sverige bör därför retroaktivt åldertesta alla de som fått sökt asyl i Sverige de senaste 

fem åren som påstått sig vara under 18 år gamla, med undantag för uppenbara fall där 

personen i fråga exempelvis inte ens nått puberteten. Vid fusk om åldern ska deras 

tillstånd att stanna i Sverige dras tillbaka och personen i fråga utvisas. 

Sverigedemokraterna har en nollvision om asylinvandring vilket i realiteten skulle 

förhindra vidare fusk av asylsökande eftersom ingen skulle få asyl. I de fall asyl ändå 

sker av någon anledning anser jag att den fördel en asylsökande under 18 år får i 

asylprocessen när bedömning av asylskäl görs ska tas bort och personens asylskäl ska 

istället bedömas som om den asylsökande var över 18 år gammal. Genom att ha samma 

bedömningsgrunder oavsett ålder försvinner incitamentet att ljuga om sin ålder för att få 

fördelar i asylbedömningen. 
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Kent Ekeroth (SD)  
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Bilaga 3 

Kent Ekeroth: "Asylförvar ökar vår säkerhet" 

Debatt Mitt uttalande på Facebook häromdagen om att asylsökande borde hållas i förvar väckte 

ett ramaskri och en våg av anklagelser för att detta vore ”odemokratiskt”. Reaktionen kan inte 

kallas annat än för ett avsiktligt missförstånd, skriver Kent Ekeroth (SD). 

 

Både SD och en del övriga riksdagspartier drev kravet på att upprätta transitcentrum där 

inkommande asylsökande skulle kunna hållas tills de är identifierade som en del i sin 

politik. I november 2015 la KD fram ett förslag på att öppna transitcentrum bland annat 

för ”personer som inte kan styrka sin identitet” (SvD 11/11-2015). Konstigt nog 

kallades detta krav inte odemokratiskt då. 

En majoritet av asylsökande i Sverige saknar ID-handlingar. Därmed vet vi inte vilka 

dessa människor är och vilka avsikter de har i vårt land. I och med de större 

terrorattentaten i Europa under den senaste tiden har det visat sig att misstankarna 

(Buzzfeed.com 30/1-2015) om att IS skickar in terrorister till Europa under täckmantel 

av asylsökande besannades (The Telegraph 20/11-2015). 

Över ett år med oklar identitet 

Samtidigt släppte Dagens Nyheter nyligen en artikel (DN 3/5-2016) om att tiden mellan 

en asylansökning och ett första möte med en asylhandläggare på Migrationsverket, som 

bland annat ska utreda eventuella terrorkopplingar, har ökat till ett år. Detta innebär att 

bland annat personer utan styrkt identitet och med oklara avsikter kommande i vissa fall 

direkt från ett IS-kontrollerat område får göra vad de vill under minst ett år. 

Till detta tillkommer annan brottslighet som sker på grund av att de flesta asylsökanden 

som kommer från områden med en radikalt annorlunda syn på kvinnor, religionsfrihet, 

HTBQ-rättigheter möter det öppna samhället – såsom övergrepp på festivaler (SVT 2/7-

2016), våldtäkter (SR 9/3-2016) och annat. 

Knappast ovanligt med förvar 

Att hålla personer med oklar identitet i förvar är knappast nytt eller ovanligt. Till 

exempel Australien har länge använt sig av förvar av asylsökande under hela 
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asylprocessen som en rutin för att förebygga terrorism och utreda deras identitet. Även i 

Schweiz frihetsberövar myndigheterna rutinmässigt asylsökande i transitboenden under 

den initiala fasen i asylprocessen tills deras identitet är klarlagd. 

Brottslighet, otrygghet och terrorism som sköljer genom Europa kräver kraftfulla 

åtgärder. Nästan varje dag under denna sommar fick vi höra nyheter om fasansfulla 

attentat som drabbade oskyldiga medborgare i europeiska länder. Att ignorera denna 

verklighet vilket de andra partierna gör är ett svek mot väljarna och ett hot mot 

demokratin – inte ett inlägg på Facebook. 

Kent Ekeroth (SD) 

rättspolitisk talesman 
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Bilaga 4 
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Bilaga 5 
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Bilaga 6 
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Bilaga 7 

 

 


