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The purpose of this thesis is to analyze the discourse on immigration in mainstream 

media and alternative media and to compare the similarities and differences between 

two Swedish newspapers. These were Aftonbladet from established media and the right-

winge alternative media Nya Tider.  

 

The thesis focuses on analyzing news texts from both newspapers. The method used 

was critical discourse analysis based on Norman Fairclough's three-step model.  

 

Aftonbladet and Nya tider both represent immigration as a terror threat, a threat of mass 

immigration, being criminal and being hostile to Swedes. Aftonbladet was alone in 

representing immigration as opressing women and immigrants as victims, while Nya 

tider was alone in representing immigration as an economic problem, a part of a 

exchange of the Swedish population and immigrants as violent. The main conclusion 

was that none of the analysed news stories containted aspects that represented 

immigration as someting positive in the Swedish society. 
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1. Inledning 
Journalistiken är nödvändig för att ett demokratiskt samhälle ska fungera. Den används 

som en förmedlare av information mellan makthavare och medborgare och behövs för 

att medborgarna ska kunna ta ställning i samhällsfrågor (Nord & Strömbäck, 2015). Det 

är dock viktigt att ha i åtanke att hur journalisterna väljer att formulera sina 

nyhetsartiklar, också påverkar hur läsarna ser världen. Vilka ord som väljs framför 

andra och vilka koder orden består av bidrar till hur medborgarna konstruerar sin bild av 

vissa samhällsområden och grupper genom att tillämpa utvalda diskurser och berättelser 

i sin tolkning av dem (Brune, 2004). 

 

Detta öppnar upp för att tidningar som utger sig för att vara oberoende och kan upplevas 

som sådana, inte är oberoende i sina konstruktioner av nyhetsartiklar. Påståenden, 

kategoriseringar och metaforer används av journalister utifrån ett specifikt 

världsperspektiv, som då inte kan anses vara oberoende. (Brune, 2004) Hur 

nyhetstexten behandlar sina källor kan också spegla hur artiklarna står påverkade, 

snarare än oberoende. Beroende på var i texten källorna placeras tillskrivs de mer eller 

mindre trovärdighet. Vilka ord journalisten väljer för att beskriva källorna kan också 

visa på journalistens egentliga agenda. ”Källan konstaterar” får till exempel större 

trovärdighet än ”källan tror” (Brune, 2004). 

 

Det är alltså inte självklart att tidningar som utger sig för att vara oberoende, faktiskt är 

det. Samtidigt menar Lars Nord och Jesper Strömbäck (2015) att det krävs att 

journalistiken strävar efter att ge så allsidiga och oberoende bilder av verkligheten som 

möjligt. Annars riskerar informationen att övergå till att vara desinformation (Lars Nord 

och Jesper Strömbäck, 2015). 

 

I ljus av detta visar en undersökning gjord på uppdrag av Delegationen för 

migrationsstudier 2017, att en majoritet av den nyhetsjournalistik, som skrevs om 

invandring av Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet mellan 

2010-2015, gestaltade invandring och dess inverkan som negativ. Under denna period 

pekade alltså majoriteten av nyhetsartiklar om invandring ut invandrare som en negativ 

påverkan på Sverige. Mer specifikt att invandring bidrar till att försvaga den sociala 

sammanhållningen och att invandring bidrar till kriminalitet och till att försvaga Sverige 
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 ekonomiskt. Dessa var de två vanligaste frågorna som nyhetsartiklar om invandring tog 

upp under denna period (DELMI, 2017). 

 

Samtidigt som etablerade medier visat sig porträttera invandringen främst som ett 

problem för Sverige, existerar också svenska alternativa medier som för en tydlig kritisk 

vinkel till invandring i sin nyhetsrapportering. Medieforskaren Kristoffer Holt beskriver 

alternativa medier som mediekanaler som utlovar att motsätta sig det dem ser som de 

mest dominerande och agenda-sättande nyhetsmedierna som motsäger den världsbild de 

själva har (Holt, 2020). Alternativa medier existerar alltså med syftet att lyfta en 

alternativ världsbild från den som etablerade medier gör. Detta görs både från höger 

såväl som vänsterextremt håll. De alternativa medierna presenterar alternativa 

tolkningar av politiska och sociala händelser med syftet att förändra den allmänna 

uppfattningen av den rådande agendan. Främst brukar agendan bestå av 

invandringskritiskt politiska frågor och en upplevd hotbild av islamisering av väst. 

(Holt, 2020). Dessa medier, som hyllats av vissa för att visa en sann bild av 

verkligheten och kritiserats av andra för att inte vara oberoende i sin nyhetsrapportering, 

får allt större publik via sociala medier. 

 

En undersökning gjord av SVT under valrörelsen 2018 visade att länkar på Facebook 

till alternativa medier fick en tredjedel av det engagemang (kommentarer, gilla-

markeringar och delningar) som länkar till etablerade medier fick. Främst 

uppmärksammades artiklar från alternativa medier som handlade om invandring och 

integration. De uppmärksammades 66 procent av etablerades mediers totala mängd 

engagemang (SVT, 2018). 

 

Det tycks finnas en gemensam faktor mellan etablerade och alternativa mediers 

nyhetsrapportering, baserat på undersökningen från Delegationen för migrationsstudier 

2017, som är en överrepresentation av nyhetsartiklar som är kritiska till invandring. 

 

1.1. Syfte och frågeställning 

Syftet är att analysera artiklar från webbversionerna av tidningen Nya tider och 

tidningen Aftonbladet som en komparativ och kvalitativ undersökning kring vilka 

underdiskurser etablerade respektive alternativa medier använder i sina erbjudanden av 

invandrardiskursen i sina nyhetsartiklar om invandring 
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Min frågeställning lyder: 

Vilka likheter och skillnader finns i de underdiskurser som utgör den erbjudna 

invandringsdiskursen inom etablerade samt alternativa medier? 

 

2. Tidigare forskning 

I sin magisteruppsats Alternativa media och jämställdhet skrev Johan Häggström (2016) 

om den alternativa tidningen Avpixlat. Han genomförde en kvantitativ innehållsanalys 

samt en kritisk diskursanalys på artiklar och dess kommentarer, med fokus på ämnet 

jämställdhet. Detta med feministisk medieteori och ett intersektionellt angreppssätt som 

teoretisk utgångspunkt. I uppsatsen visade slutsatsen hur Avpixlat främst beskriver 

jämställdhet genom kritik mot islam och mot invandring. Jämställdhetsdebatten sågs 

som en kamp mellan ett öppet och progressivt Sverige och det fundamentalistiska islam 

(Häggström, 2016). 

 

Det orientaliska i fokus – En studie kring vad tryckt svensk media förmedlar för bilder 

av islam och ”muslimer” är en magisteruppsats från 2008 skriven av Carl Leo på 

Linköpings universitet. Han undersökte vilka diskurser som präglade den allmänna 

debatten och nyhetsrapporteringen i svenska medier gällande Islam och muslimer. 

Uppsatsen lade också fokus på skillnader i diskurser mellan olika medier, och huruvida 

det existerar ett ”vi” mot ”dem andra”-tänk. Detta med postkolonialism, Orientalism 

och media som teoretiska utgångspunkter. Slutsatsen visade att nyhetstexterna främst 

skrev om begreppen Islam och muslim i negativa bemärkelser och att texterna var 

förvånansvärt lika varandra i sin presentation av begreppen. Något ”vi mot dem-tänk” 

hittades inte i texterna (Leo, 2008). 

 

Lars Nord och Jesper Strömbäck (2006) undersökte i studien Reporting more, informing 

less: A comparison of the Swedish media coverage of September 11 and the wars in 

Afghanistan and Iraq, hur Sveriges största kvällstidningar respektive morgontidningar 

och nyhetsprogram rapporterade om terrorattentatet mot World Trade Center i New 

York 2001, USA:s attack mot Afghanistan 2001 och kriget i Irak 2003. Främst 

fokuserades på vilka källor som användes, hur mycket som var spekulationer och hur 

mycket av täckningen som var anti-amerikansk eller anti-muslimsk. Slutsatsen visade 

att muslimer blev stereotypiserade under terrordådet i USA, men att samma tendenser 
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inte fanns under de andra händelserna. Överlag var annars rapporteringen neutral och 

inte anti-amerikansk eller anti-muslimsk, även om journalister tycktes tendera att 

simplifiera och konkretisera och spekulera istället för att använda fakta (Nord & 

Strömbäck, 2006). 

 

På uppdrag av Delegationen för migrationsstudier 2017 utfördes en undersökning ledd 

av Jesper Strömbäck, Felicia Andersson och Evelina Nedlund (2017) vid namn 

Invandring i medierna – Hur rapporterade svenska tidningar åren 2010-2015? med 

syftet att undersöka hur svensk rikstäckande press på nyhetsplats rapporterade om 

invandring mellan åren 2010-2015. Nyhetsartiklar från Aftonbladet, Dagens Nyheter, 

Expressen och Svenska Dagbladet analyserades efter två huvudfrågor: i vilken 

utsträckning rapporterar tidningarna om olika typer av invandring, och till vilken grad 

rapporterades invandring om som ett problem respektive en tillgång för Sverige? 

Resultatet visade att den invandring som det skrivs mest om är flyktinginvandring, 

medan anhöriginvandring, arbetskraftsinvandring och återinvandring av svenska 

medborgare fick betydligt mindre plats i svenska nyhetsmedier. Undersökningen visade 

också att det är betydligt mer förekommande med artiklar som är negativa till 

invandringen, än artiklar som beskrev invandringen som en fördel för Sverige. 

Skillnader mellan vilka tidningar och årtal som analyserades, visade sig vara små.  

 

2004 publicerades en studie vid namn Stereotyper i vardagen: bilder av ”de 

främmande” av Bo Petersson och Anders Hellström som en del av en temaserie av 

Krisberedskapsmyndigheten. Den undersökte stereotypa bilder ur bland andra den 

svenska lokaltidningen Smålänningen. Undersökningen visade på flera stereotypa 

föreställningar av invandrare och flyktingar. Föreställningar om invandringens enorma 

fysiska antal; om brottslighet och aggressivitet; om orättvis konkurrens och 

särbehandling (vilket innebär en ekonomisk börda för majoritetsbefolkningen), om 

kulturella konflikter samt om personlighetsdrag som alla handlade om individernas 

påstådda underlägsenhet. Resultatet visade också att det var väldigt sällan 

minoritetsgrupper beskrevs utefter dess positiva bidrag. Petersson och Hellström (2004) 

använder Van Dijks tre dominerande grundteman för att beskriva stereotyperna: 

Skillnader, avvikelser och hot.  
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3. Teoretiskt perspektiv 

Nedan följer de teoretiska perspektiv som används i analysen av artiklarna. 

 

3.1. Diskurs 

Filosofen Michel Foucault (1993) beskriver diskurser som det som utgör den 

utestängningsprincip som genomsyrar vårt samhälle genom vårt språk. Hur vissa 

diskurser tillåts talas om och hur andra förkastas (Foucault, 1993). Enklare uttryckt är 

diskurser de sätt som vi talar om olika företeelser. En uppdelning av samhället i mindre 

bitar som formas genom hur vi talar om dem. Diskurserna synliggörs enbart genom vårt 

språk, och genom att analysera hur de talas om kan själva diskursen och dess 

maktposition bli synliga och mindre abstrakta. 

 

Det är också nödvändigt att poängtera vikten av att analysera vad som händer när olika 

diskurser möter varandra (Berglez. 2013). På så sätt kan vi synliggöra maktförhållanden 

och över- och underordningar mellan diskurserna. I fallet med denna studie ser vi 

artiklar om diskursen invandrare som ställs i relation med diskursen svenskar. Hur dessa 

beskrivs och sätts i relation till varandra säger mycket om vilken diskurs som är 

överordnad den andre.  

 

Winther Jørgensen & Phillips (2000) beskriver språk som en maskin som konstituerar 

den sociala världen. Därigenom också sociala identiteter och sociala relationer. Detta då 

den sociala verkligheten kan beskrivas ur flera olika perspektiv och genom olika sorters 

diskurser, och därmed tolkas olika beroende på vem det är som gör tolkningen.  

 

I denna uppsats kommer diskursen utgöras av invandring, och målet med analysen är att 

synliggöra de underdiskurser som utgör diskursen invandring som artiklarna erbjuder. 

Jag säger erbjuder, då diskurser sällan används medvetet. Skribenten erbjuder en 

tolkning av sin skrivna text där diskursen beskrivs på ett särskilt sätt, men det är långt 

ifrån säkert att skribenten hade som avsikt att beskriva diskursen på just det sätt jag 

tolkar det som. 
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3.2. Stereotypisering 

Stereotypiseringsteorin beskriver hur samma grupper av människor fortlöpande 

associeras med samma egenskaper eller handlingar och hur då stereotyper bildas. 

Stereotyperna förenklar och överdriver gruppers olikheter och fixerar vid att beskriva 

gruppen som annorlunda. Nyhetstexternas stereotyper kan vara både negativt eller 

positivt laddade, men det går att utgå ifrån att stereotypiseringen arbetar för att särskilja 

”vi” från ”dem” (Brune, 2004). 

Journalisten Walter Lippman myntade uttrycket stereotyper och Richard Dyer (2003) 

hänvisar till Lippman för att beskriva hur begreppet används genom fyra kategorier: 

   

Stereotyper som en ordningsprocess – Att dela in personer i olika kategorier 

(stereotyper) för att förenkla mängden information ett samhälle består av och göra det 

mer lättbegripligt. Detta perspektiv medför dock två problem. För att kunna dela upp 

samhället i grupper måste man förutsätta att samhället och dess grupper är absoluta och 

oföränderliga, vilket inte är fallet. Dyer (2003) refererar också till Peter Berger och 

Thomas Luckmann när han säger att ännu ett problem är att maktbalansen kommer 

fördelas ojämnt då den bestäms av den grupp som är i maktposition, och deras bild av 

hur samhället ska struktureras upp.  

 

Stereotyper som en genväg – Lippman talar här om stereotyper som ett sätt att 

simplifiera representationen av en specifik grupp människor. Dyer (2003) menar dock, 

att även om stereotyper kan tyckas enkelt konstruerade, så ger de ofta mer information 

än så. Att vara en ”dum blondin” hänvisar mer än bara till hårfärgen och till intelligens. 

Det hänvisar också till exempel till henne som kvinna, hennes samhällsstatus och 

hennes relation till män, etc.  

 

Stereotyper som en referens till ”världen” – Stereotyperna hänvisas till inte som 

individer utan som fiktionella karaktärer, eller typer. De simplifieras ner ytterligare till 

enbart gruppens estetiska drag som består av ett par lätt identifierbara karaktärsdrag 

(Dyer, 2003). 

 

Stereotyper som ett uttryck för ”våra” värderingar – Vad som utgör stereotypiska 

drag hos en viss grupp, är det ”vi” som avgör. En generell uppfattning fattas gemensamt 
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av samhället i stort om hur en viss grupp är, och därigenom bestäms vilka attribut som 

tillhör en viss grupp.   

 

Inom journalistiken är stereotyper nödvändiga och används för att förenkla och förklara 

olika händelser kort och enkelt genom bilder som alla förstår. Det innebär dock också 

att man målar upp diskurser som inte nödvändigtvis stämmer överens med hur 

verkligheten ser ut. Detta kan leda till att stereotyperna sprider sig och blir till en sann 

bild, snarare än den förenkling av verkligheten som de faktiskt är. 

 

3.3. ”Vi” och ”dem”  

Idén kring representationen av ”de andra” har sitt ursprung i psykoanalysens 

identitetsutveckling. Den utgår från att vår identitet inte framgår förrän den avgränsas i 

förhållande till någon annan skild identitet. Det är genom att ta fasta på det som skiljer 

”vi” från ”dem” som gruppen ”De andra” skapas. Genom att distansera från ”de andra” 

kan jag skapa den jag är.  

 

Ylva Brune (2004) hänvisar i sin avhandling Nyheter från gränsen till statsvetaren 

Kristina Boréus som menar att ”vi” är normkategorin och att det därför är genom ”våra” 

referensramar som definitionerna av vad som är ”vi” och ”dem” görs. 

När maktstrukturerna är ojämna mellan ”vi” och ”dem”, som till exempel mellan de 

kulturella identiteter som uppstår i en kolonial eller postkolonial kontext (Se 

Orientalism) uppstår problem. Kolonisatörerna har inte bara fysiskt mer makt, utan även 

beskrivningsmakt. Hur kolonisatören beskriver situationen blir till sanning genom dess 

maktposition. Den koloniserade blir underordnad och detta kan rättfärdigas genom 

kolonisatörernas överordning.   

 

Genom att undersöka vilka parter som får komma till tals i artiklar och därmed får 

beskrivningsmakt så kan man se vilka diskurser som står överordnad och underordnad i 

beskrivningen av dem.  
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3.4. Orientalism 

Som ett konkret exempel på uppdelningen av ”vi” och ”dem” kan begreppet orientalism 

användas. Professor i jämförande vetenskap och engelska; Edward W. Said (1978) 

beskriver begreppet i sin bok Orientalism. Vad som ingår i orienten beror på var i 

världen man befinner sig, men syftar i detta sammanhang främst till Asien och 

Mellanöstern. Orienten likställs ofta som en motpol till den så kallade occidenten, 

västvärlden. Detta är en uppdelning som Said (1978) menar används i texter i alla dess 

slag. Öst mot väst jämförs av såväl poeter, novellister och filosofer som politiska 

teorister, ekonomer och administratörer.  

 

Begreppet orienten är främst baserad på Europas förutfattade meningar om länderna i 

öst och är en produkt av europeisk och brittisk kolonisering. Said (1978) kopplar ihop 

orientalism med Foucaults diskurser för att beskriva maktförhållandena mellan öst och 

väst. Said (1978) använder den franske romanförfattaren Gustave Flaubert som exempel 

och menar att Flaubert i sitt porträtt av sitt möte med en kvinnlig, egyptisk kurtisan 

utgör ett exempel på maktpositionerna mellan öst och väst och på orientens diskurs. 

Said hänvisar till hur Flaubert aldrig låter kvinnan tala själv eller framställa sina tankar 

eller historia. Detta medan han själv är en utländsk, jämförelsevis rik man som inte bara 

kunde fysiskt äga henne, utan också tala för henne. Med det, menar Said (1978), 

påvisade Flaubert för sina läsare att denna kvinna var typiskt ”orientalisk”, underordnad 

den västerländske mannen.  

 

Orientalism skrevs på 70-talet, vilket kan kännas länge sedan, men Said (1978) skrev i 

förorden till en nyutgivning av boken 2003, att amerikanska bokhyllorna är fyllda med 

tidningar med rubriker som varnar för Islam kopplat till terror och arabiska och 

muslimska hot. Said menade att CNN och Fox News tillsammans med högerextrema 

radiovärdar och oräkneliga tabloider hetsar Amerika mot den ”utländska ondskan”. Said 

(1978) påvisade då att även 2003 fanns orientalismen att hitta i medier, vilket 

uppdaterar Saids tes från 70-talet och gör den mer relevant.  
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4. Metod 

Med syftet att undersöka hur de olika analyserade nyhetsartiklarna porträtterade 

diskursen invandrare, användes kritisk diskursanalys. Genom teorier och metoder 

problematiseras och undersöks relationerna mellan diskursiv praktik och social och 

kulturell utveckling i olika sociala sammanhang (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

 

Mer specifikt användes Norman Faircloughs modell av kritisk diskursanalys. Denna 

modell utgår från en detaljerad textanalys för att få ett grepp om de diskursiva processer 

som kan avläsas lingvistiskt i texterna. Fairclough menar dock att enbart textanalys inte 

är tillräckligt då den enskilt inte kan påvisa några kopplingar mellan texten och de 

samhälleliga och kulturella processerna och strukturerna. För detta syfte består 

Faircloughs modell av tre nivåer (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

 

 

 

Textanalys – Textens formella drag koncentreras på här. Däribland textens vokabulär, 

grammatik och sammanhang mellan satserna, som tillsammans kan utgöra diskurser 

eller genrer lingvistiskt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

 

Diskursiv praktik – Denna nivå utgår från hur textförfattaren använder redan 

existerande diskurser och genrer och bygger sin text på dessa. Också hur läsarens 

tolkning av texten påverkas av dess medvetande av redan existerande diskurser och 

genrer inkluderas i Faircloughs diskursiva praktik (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000). 
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Social praktik – Talar om vilken inverkan textens diskursiva praktik har på den 

rådande diskursordningen och vilka konsekvenser textens diskurser har för en bredare 

social praktik (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

 

Textanalysen och den diskursiva praktiken är starkt sammankopplade och genom att 

genomföra den ena, genomför man också den andra. Relationen mellan texten och den 

sociala praktiken, tar form i den diskursiva praktiken. Den sociala praktiken har 

möjlighet att, genom diskursiv praktik, forma texterna. Samtidigt har lingvistiken i de 

diskurser som utgör texten en stor roll i hur texten både tolkas av läsare och produceras 

av textförfattaren (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

 

Denna uppsats innefattar inte någon undersökning av läsarens uppfattning av 

nyhetstexterna. Istället, för att kunna fullgöra Faircloughs tredimensionella modell, 

kommer de tolkningar som textförfattaren själv erbjuder läsaren, att ses som del av den 

diskursiva praktiken. Den sociala praktiken kommer tas upp i uppsatsens 

diskussionsdel.  

 

Fairclough (1993) nämner också att medietexter bör delas upp i dess representationer, 

identiteter och relationer och analyseras därigenom. Utifrån dessa formulerade jag mina 

delfrågor som jag använde i analysen av nyhetsartiklarna: 

 

Hur framställs invandring i texten? 

Vilka aktörer finns i texten och vilka kommer till tals? 

Hur fördelas maktbalansen mellan de involverade i texten? 

Finns det några stereotypa kopplingar i texten? 

 

Med hjälp av dessa frågor kunde jag också utläsa artiklarnas olika aktörer i min analys 

och i vilken hierarkisk ordning dessa placerades i artiklarna.  På så sätt kunde jag 

synliggöra över- och underordningar inom diskursen invandrare.  
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4.1. Metodkritik 

Winther Jørgensen & Phillips (2000) beskriver den kritiska diskursanalysen som metod 

som öppen för en del kritik. Däribland menar dem att gränserna i Faircloughs modell 

mellan diskursanalysen och den sociala praktiken inte görs tillräckligt tydlig. Några 

hänvisningar till hur mycket social analys som behövs ges inte och vilka teorier som går 

att sammankopplas med den kritiska diskursanalysen och vilka som inte går, förtydligas 

inte heller.  

 

Detta leder till att det är upp till forskaren själv att tolka dessa delar av Faircloughs 

modell. På så sätt kan det hända att olika forskare tolkar metoden olika vilket också kan 

leda till att resultaten inte blir likadana. 

 

 Den kritiska diskursanalysen utgår till stort från forskarens egna tolkningar av det 

empiriska materialet. Därmed skulle min egen tolkning i analysen av artiklarna kunna 

färgas av mina egna eventuella fördomar.  

 

Faircloughs modell av kritisk diskursanalys lägger stort fokus på analys av den sociala 

praktiken. Hur diskurserna och dess över-och-underordningar utgörs i praktiken och hur 

de påverkar denna. Till denna uppsats har inte någon empirisk undersökning av den 

sociala praktiken gjorts, utan istället tas detta upp i uppsatsens diskussionsdel. Den 

består till fullo av mina egna spekulationer och denna del skulle därmed kunna se 

annorlunda ut ifall en faktisk empirisk undersökning hade utförts.  

 

Diskursanalys kräver att man avgränsar sig. Jag har i denna uppsats valt att endast 

analysera nyhetsartiklar från Aftonbladet och Nya tider och valt bort andra sorters 

nyhetstexter som notiser eller reportage. De diskurser som analyseras i nyhetsartiklarna, 

finns även i de texter jag valt att inte analysera. Att inkludera dessa skulle kunna gett en 

fördjupad analys och en bredare bild av hur tidningarna framställer diskurserna. Med ett 

annat metodval kunde detta ha blivit möjligt inom min tidsram.  
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4.2. Reabilitet & validitet  

Jag presenterar under sektionen ”material” hur mitt urval av artiklar har gått till för att 

studien ska vara möjlig att genomföra på nytt och ge ett liknande resultat. Med det sagt 

så består analyserna och dess utfall till stor del av min egen tolkning av dem. Dessa kan 

färgas av min bakgrund och det finns inga försäkringar om att vilken forskare som helst 

ur en annan social kontext eller bakgrund skulle tolka artiklarnas diskurser på samma 

sätt som jag gjorde.  

 

Mitt sökord ”Invandr*” valdes för att hitta artiklar som innehåller ordet invandr och 

med alla möjliga suffix därefter. Ett problem med detta är att andra ord som skulle 

kunna kopplas till invandring inte nödvändigtvis kommer upp i sökresultatet. I mitt 

resultat kopplar jag likväl ihop förekomsten av Islam med invandring, då de är starkt 

associerade med varandra. Jag har helt enkelt tagit med de övriga orden med möjliga 

kopplingar till invandring, såsom Islam, integration eller utvisning, och inkluderat de i 

mitt resultat så länge de förekommit i samma artikel som orden ”invandr*”. Detta 

medför också en möjlighet att andra forskare skulle kunna tolka kopplingarna till 

invandring annorlunda och fått ett annat resultat i en egen analys.  

 

4.3. Forskningsetiska överväganden 

Artiklarna jag analyserar består till viss del av namnpubliceringar som inte alltid kan 

anses vara etiskt korrekta. I synnerhet Nya tider väljer i artiklarna att publicera 

fullständiga namn på personer som påstås ha utfört olika brott. De etiska valen av 

namnpublicering får tidningarna själva stå för, medan jag har valt att undvika citat och 

övriga återberättanden av artiklarna där eventuellt känsliga namnuppgifter förekommer.  

 

4.4.  Material och urval 

20 nyhetsartiklar från Nya tider respektive Aftonbladet analyserades. Jag avgränsade 

mig till att analysera artiklar som publicerats andra halvan av 2019 (juli-december). 

Dels för att göra analysen möjlig att utföra men också för att få bilden av tidningarnas 

publikationer så nära i tiden som möjligt.  

 

Med sökordet ”Invandr” via respektive webbtidningars egna sökfunktion öppnar 

möjlighet för att få upp artiklar innehållande ord med alla tillgängliga suffix som kan 
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följa ordet ”invandr” (invandrar, invandrare, invandrares, invandrarna, invandrarnas, 

invandring, invandrarfientlig etc). Nya tiders sökfunktion är utformat för att bara visa de 

sökord som överensstämmer med de ord som finns i rubrikerna, medan Aftonbladets 

sökresultat inkluderade en kortare sammanfattning som reflekterade artikeln, som också 

svarade efter inskrivna sökord. Jag märkte snabbt att det innebar att många artiklar på 

Nya tider som innehöll ordet invandr* inte framkom genom sökfunktionen, ifall ordet 

inte fanns i rubriken. För att kringgå detta så gick jag manuellt genom alla Nya tiders 

nyhetsartiklar och sökte efter ”invandr” via webbläsarens egna ordsökare. Även 

resultatet från Aftonbladets artiklar kontrollerades efter ordet.  

 

Artiklar om invandring i andra länder än Sverige togs bort. Jag ämnar att undersöka 

specifikt nyhetsartiklar, och därför räknas andra texttyper som ledare, debattartiklar och 

reportage bort. Jag räknade även bort artiklar som var korta nog för att kallas notiser då 

de är av mindre analysvärde. Vid de tillfällen då sökordet enbart återfanns inkluderat i 

artikelns bildtext valdes artikeln bort, då bildtexten inte ingår i denna analys. Däremot 

ansåg jag faktarutorna vara en del av artikelns text och i de fall där sökordet återfanns 

där, räknades artikeln med. Då min frågeställning rör porträtteringen av invandring, tog 

jag också bort artiklar där invandring inte är artikelns centrala del, som ifall ”svenska 

för invandrare” nämns förbigående till exempel. 

 

Efter att artiklarna publicerade av Nya tider och Aftonbladet mellan 1 juli – 12 

december 2019 sållats genom kriterierna så kvarstod 92 artiklar i Nya tider och 24 

artiklar i Aftonbladet. Då totalt 20 artiklar ska analyseras så kategoriserades artiklarna in 

i 2 grupper bestående av de 2 teman som flest artiklar mellan de båda tidningarnas 

utbud hade gemensamt, invandring i artiklar om brott och invandring i artiklar om 

politik. 5 av de senast publicerade artiklarna från vardera tidning delades in efter 

respektive underdiskurser för analys.  
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5. Resultat och analys 

Nedan följer alla underdiskurser om diskursen invandring som framkom i de 

analyserade artiklarna i Nya tider och Aftonbladet. Samtliga analyserade artiklar 

förtecknas i Bilaga 1.   

 

5.1. Invandring som ekonomiskt problem  

Underdiskursen med invandring som ett ekonomiskt problem framställs i Nya tiders 

artiklar. Det nämns exempel på de besparingar som kommunen i fråga kommer behöva 

göra till följd av invandringen. Däribland mindre snöröjning, ingen grusning av gång- 

och cykelvägar. Även besparingar som rör individ-, familj- och 

funktionshinderomsorgen kommer drabbas enligt artikeln.  

 

Dessa specifika exempel på besparingar som artikeln nämner är på grund av 

invandringen, visar en bild av samhället som drabbas av just invandringen. Det bygger 

på ett vi-mot-dem-tänk där invandringen ställs som kontraproduktivt till det svenska 

samhället. Artikeln innehåller också stereotyper av invandrare som arbetslösa, 

bidragsberoende och lågutbildade och beskriver det som en anledning till kommunens 

ekonomiska problem.  

 

I en annan artikel från Nya tider beskrivs en man ha dömts till att betala pengar till de 

utsatta.  

 

                                                  Han döms även att betala 5 000 kronor var till sex av sina offer. 

                                                  Eftersom han lever på bidrag blir det dock skattebetalarna som står 

                                                  för den kostnaden. (Nya tider, 19-12-11, Rasistisk afrikan slipper fängelse) 

                                                                                             

Texten framställer invandrare som ett ekonomiskt problem genom att antyda att det är 

skattebetalarna som får ta ansvar för det ekonomiska straffet.  

 

5.2. Invandring som hot för befolkningsutbyte  

Nya tider beskriver invandringen som en del av ett pågående befolkningsutbyte där 

svenskar byts ut mot invandrare. Detta bygger starkt på ett vi-mot-dem-tänk då 

invandrare beskrivs som ett hot mot svenskar. Utöver att svenskar påstås vara drabbade 

så skrivs också ”övriga västvärlden” ut som offer för detta befolkningsutbyte. På så sätt 



  
 

15 

 

bygger underdiskursen på Orientalism som Edward W. Said (1978) beskriver som en 

uppdelning mellan öst och väst, där öst presenteras som ett hot mot väst.  

 

5.3. Invandring som hot för massinvandring  

Bilden av invandringen som för stor och som kan leda till massinvandring finns i både 

Aftonbladet och Nya tider. Aftonbladets artikel om migrationskommitténs första möte 

framställer överlag en bild av invandringen som för stor och en migrationspolitik som 

behöver bli stramare. Samtidigt som den beskriver Moderaterna, Sverigedemokraterna 

och Kristdemokraterna som de partier som mest är för en stramare migrationspolitik, så 

är det också utifrån dessa partiers perspektiv som artikeln är skriven ifrån.  

 

Nya tider framställer denna underdiskurs genom att beskriva ensamkommande som 

utskickade av sina familjer till Sverige, för att familjen själva ska kunna ta sig till 

Sverige i efterhand som anhöriginvandrare. Antal som har invandrat till Sverige från 

Afghanistan, Syrien, Somalia och Eritrea under 2015 skrivs ut, samt hur många som 

kommit som anhöriginvandrare från Afghanistan, Syrien och Somalia mellan 2015-

2019. Att specifikt peka ut dessa länder som ansvariga för invandringen bygger på 

Orientalism. I samband med denna artikel framställer Nya tider också en stereotyp bild 

av invandrare som ljuger om sin ålder. 

 

5.4. Invandrare som brottsliga  

Texter som framställer invandring som brottslig förekommer i både Aftonbladet och 

Nya tider. Aftonbladet citerar från moderaternas partistämma i Västerås, där bilden av 

invandrare och asylsökande som brottsliga framställs när moderaterna beskrivs önska    

”hårdare tag mot asylsökande och andra utlänningar som begår brott”. En närvarande 

vid stämman citeras också.  

 

                                                          – Något som med rätta gör många svenskar förbannade är hur vi med 

                                                          flathet behandlar invandrare som begår brott. (Aftonbladet, 19-10-20, 

                                                          Stort M-stöd för att utreda slöjförbud) 

 

Detta citat beskriver en bild där svenskar och invandrare delas upp i två läger. Svenskar 

som är förbannade på invandrare som begår brott. Detta bygger starkt på ett vi-mot-

dem-tänk där invandrare beskrivs utföra brotten, och svenskarna är ilskna över att de 

gör det. Ylva Brune (2004) beskriver ”vi-mot-dom” som särskilt problematiskt när 
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maktskillnaderna är stora mellan ”vi” och ”dem”. När ”vi” besitter beskrivandemakt och 

kan beskriva bilden av sanningen. Detta blir tydligt i denna artikel där politiker, som 

redan sitter på en maktposition, är de enda som kommer till tals och ger sin bild av 

invandringen, medan invandrare själva inte kommer till tals.  

 

Ytterligare en artikel från Aftonbladet framställer bilden av invandrare som brottsliga. 

En polsk politiker citeras från sin Twitter där hon beskriver hur svenskar flyr från 

Sverige till Polen på grund av invandringen som bland annat beskrivs som brottslig. 

Hon citeras också mena att detta beror på Sveriges ”multikulturalism och öppna dörrar 

för invandrare”. Artikeln motsätter sig inte därefter påståendet av invandrare som 

brottsliga. Därmed framställs en underdiskurs som är invandringen som brottslig som i 

artikeln förblir icke ifrågasatt. 

 

Nya tiders framställda bild av invandrare som brottsliga, utgår i en av artiklarna från att 

själva nyheten är att svenskar har utfört brott. 

                                                                      

                                                      På grund av antalet ”dominansbrott” med invandrade                      

                                                     gärningsmän drar många slutsatsen att inga sådana brott begås av 

                                                     svenskar – en bild som inte stämmer helt. (Nya tider, 19-11-28, ”Pussa 

                                                     mina fötter”- rånaren är svensk) 

 

Faktumet att det är svenskar som har utfört brottet i fråga, målas upp som något 

spektakulärt och av högt nyhetsvärde på grund av den påstådda ovanligheten att 

svenskar utför brott. Skribenten beskriver sambandet mellan gärningsmannens svenska 

ursprung och dådet som ”överraskande nog”. Därmed förtydligas bilden av invandrare 

som utför brott.  

 

Nya tider intervjuar också en polis hos Göteborgspolisen som, även om hen beskrivs 

motvillig till att svara, citeras säga att det är ovanligt att vita män med svenska namn 

som pratar utan brytning utför personrån och förnedringsbrott. Hen beskrivs också 

tillägga att några av de man haft mest problem med är marockaner och afghaner som 

kom med invandringsvågen 2015. 

 

Bilden av invandring som brottslig förtydligas ytterligare med citat från en auktoritär 

källa som bekräftar det. När marockaner och afghaner specifikt pekas ut så bygger det 
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på orientalism, som beskriver de orientaliska marockanerna och afghanerna som ett 

problem för Sverige.  

 

I en annan artikel av Nya tider som tar upp Ulf Kristerssons Facebookinlägg om hur 

invandring är drivande till den grova brottsligheten, återfinns också underdiskursen om 

invandrare som brottsliga. 

 

En gren inom underdiskursen brottsdiskurs om invandring är också underdiskursen om 

invandrare som ett potentiellt terrorhot mot Sverige. Denna framställs av både 

Aftonbladets och Nya tiders artiklar. I Aftonbladet framkommer den i samband med de 

6 utvisade imamerna som skrevs om i november 2019. Med ord som ”islamister” och 

”imamer” kopplat till hot mot rikets säkerhet, så framkommer också en koppling mellan 

Islam och terrorhot. Att Islam beskrivs som ett potentiellt hot mot Sverige, bygger på 

Orientalism där det orientalistiska Islam målas upp som ett hot mot det occidentiska 

svenska samhället. Aftonbladets faktarutor specificerar också att de utvisade imamerna 

är invandrare. Detta förstärker bilden av invandrare som terrorhot.  

 

I Nya tiders faktaruta pekas specifikt muslimer ut som det överväldigande hotet i form 

av terrorism i Sverige. Personer som återvänder från Sverige efter att ha rest till Syrien 

eller Irak kopplas ihop med de som rest dit för att ansluta sig till våldsbejakande 

islamistiska grupper. Detta lämnar en möjlig tolkning att de som återvänder till Sverige 

kan vara del av våldsbejakande islamistiska grupper.  

 

                                                   Under åren 2012–2016 lämnade runt 300 personer Sverige för att ansluta 

                                                   sig till våldsbejakande islamistiska grupper i Syrien eller Irak. Av de 

                                                   personer som rest till Syrien och Irak under 2012–2016 har ungefär 140 

                                                   återvänt till Sverige (Nya tider, 19-11-28 Ny terroristbrottslag) 

                                                                            

Genom detta framställs en bild av återinvandring som ett potentiellt terrorhot. Även 

detta bygger på Orientalism, där Islam, Syrien och Irak tillhör det orientaliska hotet mot 

occidentiska Sverige. Därmed bygger det också på ett vi-mot-dem-tänk. I båda 

artiklarna från Aftonbladet och Nya tider framkommer stereotyper av invandrare som 

potentiella terrorister.  
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Man kan också se underdiskursen invandrare som våldsamma som en förgrening  till 

underdiskursen brottsdiskurs. Invandring som våldsam framkommer främst i artiklarna 

från Nya tider. Moderatledaren Ulf Kristerssons Facebookinlägg om hur invandringen 

är drivande till den grova brottsligheten tas upp i en av Nya tiders artiklar och beskriver 

också invandring som våldsam.  

 

                                                  Efter att statsminister Stefan Löfven frågats ut i SVT Agenda i en omtalad 

                                                  intervju där han under inga omständigheter ville koppla det grova våldet i 

                                                  Sverige till invandringen, väljer nu moderatledaren Ulf Kristersson 

                                                  motsatt taktik. (Nya tider, 19-11-23, Ulf Kristersson: Invandringskritiker 

                                                  förtjänar en ursäkt) 

 

Skribenten nämner också hur Fredrik Reinfeldt varit hårdför mot invandringskritiker 

och hur Ulf Kristersson inte kritiserar detta i Facebookinlägget. Skribenten nämner 

också ”Sverigedemokraterna” eller ”andra nationalister” som att ha varit före med kritik 

mot det ”mångkulturella samhällsexperimntet”. Därmed förtydligas bilden av 

invandrare som problemet i frågan, våldet.  

 

I en annan artikel från Nya tider beskrivs en man som dömts för misshandel och olaga 

hot. Genomgående i hela artikeln så omnämns namnen antingen vid namn, som 

cykelmannen, 22-åringen, somaliern eller afrikansk man. De två sistnämnda kopplar det 

våldsamma dådet med mannens ursprung och därmed framställs en bild av invandring 

som våldsam. Det görs också tydligt att det främst är svenskar som varit offer för dådet, 

vilket skribenten kallar rasistiskt. På så sätt sätter man upp två läger av invandrare mot 

svenskar vilket utgår från ett vi-mot-dem-tänk.  

 

Nya tider rapporterar i ännu en artikel om hur en man ska ha slängt en äldre kvinna 

framför ett tåg. Det läggs vikt vid att berätta att mannen hade norskt medborgarskap, 

vilket framställer invandring som våldsam. Artikeln nämner också att liknande fall har 

skett de senaste åren i Europa och nämner ett fall i Tyskland där en grupp invandrare 

ska ha puttat ner tre tyska ungdomar på spåret. Detta förtydligar bilden av invandrare 

som våldsamma.  

 

I artikeln där själva nyheten är att det är svenskar som utfört dåden, framställs också 

invandrare som våldsamma. Detta då dåden det gällde var misshandel, och stort 
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nyhetsvärde gjordes i att det inte var invandrare som utförde dåden, öppnar också för 

bilden där invandrare är våldsamma.  

 

En liknande artikel från Nya tider där svenskar utför dåden men invandrarna likväl 

målas som skyldiga, är en artikel där det rapporteras om svenskar som bildar gäng för 

att försvara sig mot invandrare. Där förekommer underdiskursen om våldsamma 

invandrare genom att gängbildningen av svenskar beskrivs som ett nödvändigt försvar 

för att inte hunsas och bli överkörda av invandrargängen.  

 

 

                                                  Istället för att låta sig hunsas samlade svensken ihop sina kamrater och 

                                                  konfronterade invandrarna. En första sammandrabbning vanns av 

                                                  svenskarna, varpå några av invandrarna hämtade knivar och maskerade 

                                                  sig. Trots detta stod de svenska ungdomarna på sig och drev bort 

                                                  angriparna tills bråket avbröts av att polisbilar anlände.  (Nya tider, 19- 

                                                 11-28, Svenskar bildaregna gäng?) 

 

Invandrargängen beskrivs som de som hämtar knivar och anfaller, medan de svenska 

gängen beskrivs bara försvara sig. Inbjudan till invandrare som våldsamma finns där, 

samt en tydlig koppling till ett vi-mot-dem-tänk som förstärks av att en av 

medlemmarna berättar om hur Örebro är uppdelat i svenska och invandrarområden som 

slåss mot varandra. Någon invandrare får inte komma till tals och Ylva Brunes (2004) 

poäng med berättandemakt kopplat till vi-och-dem, blir tydlig. 

 

                                                         Han förklarar vidare att Örebro är hårt segregerat mellan den 

                                                         invandrartäta västra delen och den svenska östra delen, och att det 

                                                         ”kokar mellan grupperna” – inte bara mellan svenskar och 

                                                         invandrare utan även mellan invandrare från olika delar av världen. 

                                                         (Nya tider, 19-11-28, Svenskar bildar egna gäng?) 

 

Nya tider skriver i en annan artikel om en man som dömts för grov våldtäkt mot barn, 

misshandel och sexuellt ofredande. Artikeln är skriven väldigt grafiskt och våldtäkten 

beskrivs i väldig detalj. Mannen beskrivs ska ha hotat om våld och misshandlat barnet 

innan våldtäkten, vilket också beskrivs i detalj. Det görs också tydliga kopplingar till 

mannens invandrarbakgrund. Han benämns efter sitt namn, asylsökare och som arab. På 

så sätt framställs invandrare som våldsamma. 
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Ett annat tema som bygger på underdiskursen av invandrare som våldsamma, är 

invandrare som utför sexrelaterat våld. Denna återfinns i artiklar från både Aftonbladet 

och Nya tider. Denna underdiskurs framställs i Aftonbladet i samband med den polska 

politikern som talar om svenskar som flyr landet för att undkomma den ökade 

invandringen. 

 

                                          ”Mord, ökad brottslighet, våldtäkt, rädsla och shariazoner. Detta är 

                                                   konsekvenserna av multikulturalism och öppna dörrar för 

                                                   invandrare. Svenskar flyr från sitt land för att hitta fred och normalitet i 

                                                   Polen.” (Nya tider, 19-08-09, Polska EU-politikerns attack: ”Svenskar 

                                                   flyr sitt land för att hitta fred i Polen”) 

Där citeras politikern mena att antalet ökade våldtäkter i Sverige är på grund av den 

ökade invandringen. 

Nya tider framställer invandrare som utför sexrelaterat våld i en artikel där en man 

dömts för grov våldtäkt mot barn, misshandel och sexuellt ofredande. Mannen benämns 

som asylsökaren och arab, och därmed görs kopplingen till invandring tydlig. 

Våldtäkten beskrivs också väldigt grafiskt med detaljer om utförande och beskrivning 

av barnet gråtandes. Även misshandeln beskrivs väldigt detaljerat.  

I artikeln från Nya tider som tar upp Ulf Kristerssons inlägg på Facebook där han uttalar 

invandringen som orsak till ökningen grov brottslighet, förekommer också 

framställningen av invandrare som utför sexuellt våld. Artikelns skribent menar att 

kritiker tolkade Ulf Kristerssons uttalanden under valåret 2018 som att han inte menade 

att invandringen var en orsak till den stora ökningen av sexualbrott. Skribenten tolkar 

Kristerssons inlägg på Facebook som att han ändrat åsikt kring anledningen till ökade 

sexualbrott, trots att Kristersson aldrig nämner just sexualbrott.  

5.5. Invandrare som kvinnoförtryckare                                                           

I Aftonbladet återfinns en underdiskurs där invandrare/Islam beskrivs som 

kvinnoförtryckande. I en artikel rapporteras hur Moderaternas partistämma diskuterat 

kring slöjan och huruvida det är en religiös symbol eller en symbol för kvinnoförtryck 

och ifall slöja ska tillåtas i förskola och grundskola eller inte. Artikeln tar upp röster 

från båda hållen, men störst fokus får sidan som menade att slöjan är en symbol för 
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kvinnoförtryck. Islam framställs därmed som en kvinnoförtryckande religion. Då Islam 

är så starkt associerat med invandringen till Sverige så öppnas även för bilden av 

invandring som kvinnoförtryckande. Det finns även en orientalistisk koppling. Edward 

W. Said (1978) beskriver utpekandet av Islam som en form av ”ondska” som en del av 

begreppet orientalism, och att särskilja på Islam som ett hot mot unga flickor i skolor, 

kan tolkas som just det.  

 

5.6. Invandrare som svenskfientliga  

En bild av invandrare som beskrivs som fientligt inställda till specifikt svenskar i 

framkommer artiklar från både Nya tider och Aftonbladet. I artikeln från Aftonbladet där 

politikern från Polen påstår att svenskar flyr landet för att undkomma, så förekommer 

underdiskursen att invandrare i Sverige är specifikt fientliga mot svenskar.   

 

                                        ”De nämner sin och sina familjers säkerhet som det främsta skälet till att fly  

                                                 från landet,” står det i artikeln. Det står även att nästan 80 städer har 

                                                områden som ”praktiskt taget kontrolleras av islamister, där sharia är i kraft 

                                                 och svenska myndigheter inte har någonting att säga till om.” 

                                                (Aftonbladet, 19-08-09, Polska EU- politikernas attack: Svenskar flyr sitt 

’                                               sitt land för att hitta fred i Polen”) 

Svenskar pekas ut som offer för invandringen. En av anledningarna skrivs ut som 

rådande islamism och shariazoner. Därmed finns också en koppling till Orientalism då 

Islam skrivs ut som ett hot mot Sverige i väst. 

Nya tider framställer en bild av invandrare som svenskfientliga i en artikel där nyheten 

är att en man som dömts för misshandel, ofredande och olaga hot inte fick fängelse eller 

utvisades. 

                                               Vad man inte nämnde var att av de totalt 17 offren var 13 etniska svenska 

                                                kvinnor, men även två unga svenska pojkar fanns bland offren. Att offren 

                                                nästan uteslutande var just etniska svenskar var något som källor till Nya 

                                                Tider kunde avslöja redan under utredningen. De enda invandrarna som 

                                               drabbades av de många attackerna var två arabiska kvinnor som blev utsatta 

                                               för den våldsamma somaliern (Nya tider, 19-12-11, Rasistisk afrikan slipper 

                                               fängelse) 

                                                        

Dåden beskrivs av skribenten som utförts med rasistiska motiv. För varje offer så 

skrivs: ”(svensk kvinna)” efter. Detta lägger fokus på att det var svenskar som främst 
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anfölls och framställer därmed också en bild där invandrare är svenskfientliga. De 

drabbade arabiska kvinnorna beskrivs som ett undantag och förminskas i betydelse med 

orden ”de enda invandrarna som drabbades”. 

 

I Nya tiders artikel om svenskar som bildar gäng för att freda sig mot invandrargrupper 

framställs bilden av invandrare som svenskfientliga då svenskars gängbildningar 

beskrivs som nödvändiga för att inte invandrare ska köra över dem och förnedra dem. 

De svenska gängen beskrivs försvara sig medan invandrargängen beskrivs attackera de 

svenska gängen. 

 

5.7. Invandrare som offer  

Aftonbladet framställer en bild av invandrare som offer. En artikel handlar om hur 

företaget XXLs nya vd blivit Facebookgranskad innan anställning, då den föregående 

vd:n fick lämna posten efter nedsättande inlägg om Greta Thunberg och invandrare. 

Invandrare beskrivs som offer för den högt uppsatta vd:n, vilket förtydligar artikelns 

bild av maktskillnaderna mellan de båda. 

 

I en annan av Aftonbladets artiklar framställs bilden av invandrare som offer genom att 

en kvinna i slöja beskrivs ha blivit bespottad av en främmande äldre man. Kvinnan 

citeras säga att människor ofta kastar ord efter henne som ”jävla muslim”, ”åk hem till 

ditt hemland”, eller ”jävla invandrare”. Även om kvinnan är svensk medborgare, så 

tillfaller den rollen som påhoppad invandrare på henne och därmed framställer också 

artikeln underdiskursen av invandrare som offer.  

 

6. Diskursen svenskar  

Nedan följer de underdiskurser av diskursen svenskar som framkom i artiklarna.  

 

6.1 Svenskar i maktposition 

I samtliga analyserade artiklar från både Nya tider och Aftonbladet utom en, beskrivs 

diskursen svenskar utifrån en maktposition. Diskursen invandrare diskuteras och 

beskrivs av svenska aktörer som får beskrivandemakt (Brune, 2004). Många gånger 

består också de svenska aktörerna av politiker som per definition sitter i en överordnad 

maktposition.  
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Som ytterligare en gren av underdiskursen svenskar i maktposition, framkommer också 

artiklar från både Nya tider och Aftonbladet som beskriver svenskar som ansvariga för 

invandringen. Uteslutande består dessa aktörer av svenska politiker. Främst 

Socialdemokraterna och Stefan Lövfen pekas ut som ansvariga. Utöver att denna 

underdiskurs återger en bild av diskursen svenskar i en maktposition, så framställs 

också bilden av diskursen invandring som problematiskt och de svenska politikerna som 

ansvariga för problemen.  

 

6.2 Svenskar som fredliga 

I Nya tiders artikel om gärningsmän som tvingat någon till att kyssa sina fötter, så 

bygger artikeln på det påstått absurda i att svenskar kan utföra så kallat 

”dominansbrott”. Skribenten är tydlig med att poängtera att det tillhör ovanligheterna att 

svenskar utför brott, och intervjuar även Göteborgspolisen för att få den uppgiften 

bekräftad.  

 

                                                               På grund av antalet ”dominansbrott” med invandrade gärningsmän  

                                                               drar många slutsatsen att inga sådana brott begås av svenskar – en  

                                                               bild som inte stämmer helt. (Nya tider, 19-28-11, ”Pussa mina  

                                                               fötter”-rånaren är svensk) 

 

6.3 Svenskar som offer  

En bild av svenskar som offer för invandrare finns att hitta främst i artiklar i Nya tider 

men finns också i Aftonbladets artiklar. Dels finns bilden av svenskar som blir 

ekonomiska offer på grund av underdiskursen invandrare som ekonomiskt problem. I 

Nya tiders artikel om Mullsjö kommun som hamnat i underskott, läggs skulden på 

asylmottagning som anledningen till att kommunen inte har råd med snöröjning och 

grusning av vägar. 

 

Också bilden av svenskar som faller offer för kriminella invandrare framställs. Nya 

tiders artikel om en gripen man som inte fick fängelsestraff trots misshandelsfall, så 

förtydligas det väldigt noga att offren ska ha varit svenskar. 

 

                                                            Vad man inte nämnde var att av de totalt 17 offren var 13 etniska  

                                                            svenska kvinnor, men även två unga svenska pojkar fanns bland  
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                                                            offren. Att offren nästan uteslutande var just etniska svenskar var  

                                                            något som källor till Nya Tider kunde avslöja redan under  

                                                            utredningen. (Nya tider, 19-11-12, Rasistisk afrikan slipper  

                                                            fängelse) 

 

Samma artikel från Aftonbladet som framställde också underdiskursen invandrare som 

offer, framställer också underdiskursen svenskar som offer. Trots att kvinnan i artikeln 

beskrevs ha drabbats av rasistiska påhopp med grunder som kan accossieras till 

invandringen, så görs det också väldigt tydligt i artikeln att kvinnan är en svensk 

medborgare. 

 

                                                            Det är långt ifrån första gången som hon utsätts för rasistiska tilltal. 

                                                            – Det händer ofta att människor kastar ord efter en. De säger saker             

                                                           som jävla muslim, åk till ditt hemland, jävla invandrare. Men jag är  

                                                           en svensk medborgare som lever, arbetar och har min familj här i  

                                                           Sverige. (Aftonbladet, 19-07-05, Ruba, 24, utsatt för rasistisk attack        

                                                           – spottad på av okänd). 

 

 

6.4 Svenskar som rasister 

Aftonbladets artikel som nämns ovan, där kvinnan beskrivs bli utsatt för ett rasistiskt 

påhopp, framställer också svenskar som rasister.  

 

 

7. Stereotyper  
 
I artiklarna från både Nya tider och Aftonbladet framställdes också en mängd olika 

stereotyper kopplade till invandring, även om de främst förekom i artiklar från Nya 

tider. Dessa är av vikt då stereotyperna både är uppbyggda av och bygger upp de 

diskurser som artiklarna framställer.  

 

Aftonbladets artiklar framställde stereotyper av invandrare som terrorhot, brottsliga, 

våldtäktsmän, mördare och som offer. Dessa kopplas lätt till och förstärker Aftonbladets 

framställda bilder av invandring som ett terrorhot, våldsamma, sexuellt våldsamma, 

brottsliga och som offer. 
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Nya tider framställde fler stereotyper av invandrare. Där framkom stereotyperna 

invandrare som våldsamma, brottsliga, hot mot svenskar, potentiella våldtäktsmän, 

potentiella pedofiler, terrorhot, ljugande om ålder, arbetslösa, bidragsberoende och 

lågutbildade.  Med dessa stereotyper förstärks de underdiskurser som förekom i Nya 

tider; invandrare som våldsamma, sexuellt våldsamma, brottsliga, svenskfientliga, 

terrorhot och som ett ekonomiskt problem. 

 

Man kan se ett mönster i de rådande stereotyperna som framkom i artiklarna som har 

likheter med de mönster som  Bo Pettersson och Anders Hellström (2004) hittade i sin 

undersökning av stereotyper i medier 2004 (se avsnittet Tidigare forskning). Där 

beskrevs stereotyperna kunna kategoriseras efter Van Dijks tre dominerande 

grundteman för stereotyper: Skillnader, avvikelser och  hot.
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8. Slutsats och diskussion  

Denna studies frågeställning var vilka likheter och skillnader i de underdiskurser som 

utgör diskursen invandrare som erbjuds inom etablerade samt alternativa medier 

kopplade till invandring. Resultatet av den utförda diskursanalysen visade en stor 

gemensam faktor mellan både Aftonbladets och Nya tiders framställda underdiskurser. 

Ingen av artiklarnas underdiskurser porträtterade diskursen invandrare som någon form 

av tillgång för det svenska samhället.  

 

En anledning till detta kan tänkas vara att nyhetsmedier generellt har en tendens att 

rapportera om problem i samhället, snarare än om det positiva. Nyhetsvärdet brukar 

anses som högre när det handlar om sådant som inte är till samhällets fördel. Med det 

sagt, så handlar det i detta fall om en specifik grupp människor som faller offer för alla 

dessa underdiskurser som samtliga porträtterar sagda grupp som antingen problem för 

det svenska samhället, eller som offer. 

 

De underdiskurser som både Aftonbladet och Nya tiders framställde var invandrare som 

terrorhot, hot för massinvandring, brottsliga och svenskfientliga. 

Både Aftonbladet och Nya tider visade genomgående tendenser för ett ”vi och dem-

tänk” i sina underdiskurser av invandring. Å ena sidan sattes svenskar och på andra 

sidan invandrare. I artiklar från både Aftonbladet och Nya tider beskrevs invandringen 

som ett potentiellt hot mot Sverige och mot svenskhet. Även i de två artiklarna som 

framställde en bild av invandrare som offer för rasistiska påhopp, bygger på en 

uppdelning av svenskar och invandrare.  

Invandringen representerades i flera fall från båda tidningars artiklar av kopplingar till 

Islam och i fokus låg de eventuella problemen med Islam. De flesta av artiklarna 

berörde också invandring från mellanöstern. Därmed kan man också se tecken på 

orientalism i tidningarnas underdiskurser om invandring. Det orientalistiska Islam målas 

upp som ett hot mot det occidentiska svenska, samt mot kvinnor i fallet där frågan 

huruvida slöjan är en symbol för kvinnoförtryck togs upp.  

En annan likhet mellan Nya tiders och Aftonbladets artiklar om invandring, är en 

frånvaro av invandrare som får komma till tals i artiklarna. Det är enbart i en av de tjugo 

artiklarna, där Aftonbladet framställer invandring som offer, som en invandrare blir 
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citerad direkt. Istället tenderar tidningarna att citera politiker och olika 

myndighetspersoner. Detta tar Ylva Brune (2004) upp som en del att ”vi-mot-dem”. De 

med makt får också berättandemakt och ges möjlighet till att beskriva verkligheten. 

Trots att artiklarna handlar om invandringen, så förblir maktfördelningen till stor fördel 

för svenskarna. Både Nya tider och Aftonbladet framställer underdiskurser av svenskar 

som offer och i maktposition. Då diskursen svenskar tilldelades en position av 

berättandemakt, så talar det tydligt för en överordnad svenskdiskurs i relation till en 

underordnad invandrardiskurs (Berglez, 2013) 

Vad gäller skillnaderna mellan Aftonbladet och Nya tiders underdiskurser om 

invandring så tenderar Nya tiders underdiskurser om invandring komma fram genom 

skribentens egna formuleringar. Överlag är det främst skribenten själv som kommer till 

tals i Nya tiders artiklar. Generellt är det en källa som används som en bas som sedan 

fylls i med information från skribenten själv. Aftonbladet använder i samtliga artiklar 

minst två personer som får komma till tals om frågan och skribenten själv är allt som 

oftast osynlig. Detta är av vikt då den bild av diskurserna som artiklarna framställer 

också påverkas av vilka som får komma till tals i artiklarna.  

De underdiskurser som Aftonbladet var ensamma med var invandrare som 

kvinnoförtryckare och som offer, medan Nya tider var ensamma med att framställa 

underdiskurser om invandrare som ett ekonomiskt problem, ett hot om 

befolkningsutbyte och som våldsamma.  

En annan skillnad i hur underdiskurserna används är att Nya tider är mer direkta i sina 

underdiskurser. Medan Nya tider uttryckligen skriver ut invandringen som ett problem i 

samhället, så framkommer Aftonbladets underdiskurser mer indirekt. Det är främst 

genom att rapportera om andras beskrivning av invandrare som Aftonbladets 

underdiskurser om diskursen invandring framkommer. Diskursen blir densamma, 

invandringen som ett problem, men hur bilden läggs fram, skiljer mellan de båda 

tidningarna.  

Aftonbladet är också ensam om underdiskursen om invandrare som offer. Detta är värt 

att notera eftersom det är den enda av de förekommande underdiskurserna av invandrare 

från bägge tidningar som inte är ett direkt hot mot svenskar. Med det sagt är det inte 

heller en problemfri underdiskurs. Genom att framställa en bild av invandrare som offer 

för svenskar, framställer man också bilden av en underdiskurs där maktbalansen är 
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tydligt redogjord. Det är betydligt mer makt i en diskurs som hot, än som ett offer för 

hotet. 

8.1 Inverkan på den sociala praktiken 

Inom den kritiska diskursanalysen sedd ur Faircloughs trestegsmodell så är det av vikt 

att inte bara analysera det lingvistiska, utan också analysera frågan genom den 

diskursiva praktiken. Hur kan dessa erbjudna underdiskurser påverka den sociala 

praktiken? Denna uppsats har inte utgått från någon empirisk undersökning av detta. För 

att uppfylla kraven som utgör Faircloughs modell, så kommer de framställda 

underdiskursernas potentiella inverkan på den sociala praktiken att diskuteras, men det 

bör förtydligas att detta inte är empiriskt undersökt, utan enbart spekulationer gjorda 

efter resultatet av textanalys och den diskursiva analysen.  

Samtliga underdiskurser från Aftonbladet och Nya tider beskrev invandring som 

negativt för det svenska samhället eller som offer och därmed som underordnade i 

beskrivningen av maktbalansen. Diskursen svenskar fick också genomgående 

berättandemakt i artiklarna, vilket också tyder på diskursen invandrings underordnade 

position i jämförelse med den svenska diskursen.  

Frågan är vad det kan tänkas få för konsekvenser i den sociala praktiken att en specifik 

grupp regelbundet porträtteras negativt i svenska medier? När både den etablerade 

journalistiken, som påstår sig utgå från ett oberoende ställningstagande, och den 

alternativa journalistiken som per definition är kritiska till invandring, målar upp bilden 

genom sina underdiskurser av invandring som negativ för Sverige? 

Det är svårt att ställa sig denna fråga utan att se paralleller mellan dessa underdiskurser i 

svenska medier och den växande vågen av invandringskritiska åsikter i svensk politik, 

och den ökande populariteten hos väljarna för partier som för dessa åsikter. Samtidigt 

som etablerade och alternativa medier 2019, baserat på de analyserade artiklarna, 

framställer uteslutande en bild av diskursen invandring som negativt för samhället, så 

rapporterar Aftonbladet i november 2019 att Sverigedemokraterna, det parti i riksdagen 

som står för de mest invandringskritiska frågorna, i en undersökning av 

Aftonbladet/Demoskop, gått om Socialdemokraterna som största parti (Aftonbladet, 

2019).  
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Den tidigare forskningen som presenterats i denna uppsats, ger även den en bild av en 

tendens från svenska medier att ha framställt diskurser av invandring som negativt för 

samhället under tidigare år, samtidigt som populariteten för Sverigedemokraterna har 

varit kontinuerligt stigande sedan dess inträde i riksdagen 2010. Det finns alltså en 

öppning för ett samband mellan svenska mediers erbjudanden av diskurser om 

invandring, och det svenska politiska utslaget.   

Skulle så vara fallet att den bild svenska medier framställer av invandringen har 

påverkat det politiska valresultatet, så visar det tydligt på hur fullt oberoende medier är 

en omöjlighet. Även om medierna kan ha som mål att inte favorisera eller gynna något 

politiskt parti, så är sällan diskurserna som framträder i artiklar medvetet gjorda. 

Därmed kan det heller inte försäkras att diskurserna som erbjuds inte gynnar något 

specifikt parti. 

Det skulle också kunna vara så att diskurserna från svenska medier inte påverkat 

valresultatet, utan att det tvärtom är journalistikens diskurser som kan ha påverkats av 

det allt mer kritiska tonläget kring invandringen. I takt med att invandringskritiska 

diskussioner framträder allt mer i samhället, desto mer av det invandringskritiska har 

medierna att rapportera om, och desto mer invandringskritiska diskurser kan 

förekomma. 

Frågan kring effekterna av svenska mediers framställan av invandring som negativ, 

stannar inte heller bara vid valresultat. Bakom bilderna som diskurserna målar upp, 

finns det faktiska människor. Grupper som ofta kommit till Sverige på grund av hemska 

förhållanden i sina hemländer. Bilden som medierna framställer påverkar också hur 

samhället ser på det diskurserna talar om. Om svenska medier kontinuerligt erbjuder 

underdiskurser av invandring som negativ för samhället, så kommer också det svenska 

samhället se invandring som negativ för samhället, och behandla invandrare därefter.  

I nuläget går det att se en tendens hos svenska medier, både etablerade och alternativa, 

att erbjuda en bild av diskursen invandring som negativ. Det innebär också en avsaknad 

av svenska medier som fungerar som en motpol och som målar upp bilden av 

invandringen som en tillgång för det svenska samhället. Så länge det finns svenska 

partier som står för en mer restriktiv invandringspolitik, så behövs också journalistik 

som erbjuder en positiv bild av diskursen invandring. Avsaknaden av detta innebär 
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också en avsaknad av en allsidig och oberoende journalistik, och den är nödvändig för 

en fungerande, svensk demokrati. 

 

8.2. Förslag till fortsatt forskning 

Studien kan alltid göras större. Med fler analyserade tidningar som får representera 

etablerad och alternativa medier så får man större täckning på representationen. Även 

fler artiklar skulle då också kunna analyseras för ett större urval som täcker en längre 

period än ett halvår.  

 

Man skulle även kunna titta på fler artiklar än bara nyhetsartiklar. En del notiser och 

reportage har sållats bort i denna undersökning, då den har fokuserat på nyhetsartiklar. 

Även om notiser är av mindre analysvärde, så kan de likväl bestå av erbjudna diskurser 

som kan vara intressanta att granska. Överlag skulle en större forskningsstudie kunna 

använda material som denna studies utsatta tid och längd inte tillät. På så sätt skulle 

man eventuellt få fler utslag för samma diskursiva förslag, och då vore det intressant om 

det fanns ett samband mellan artiklar som skriver utifrån samma underdiskurser.  
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