
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Självständigt arbete på grundnivå 

Independent degree project  first cycle 

 
 
 
 
 
 
 

C-uppsats i Socialt arbete 15hp 

C- course Thesis in Social work 15 credits 

 

Vem är främlingen? 

- En diskursanalytisk studie av webbtidningen Avpixlat  

 

Julia Hagström Hamouda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITTUNIVERSITETET 

Avdelningen för Socialt arbete 

Examinator: Masoud Kamali, Masoud.Kamali@miun.se 
Handledare: Jorge Calbucura, jorge.calbucura@miun.se 
Författare: Julia Hagström Hamouda, juha1102@student.miun.se 
Utbildningsprogram: Socionomprogrammet, 210 hp 
Huvudområde: Socialt arbete 
Termin, år: VT, 2014 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Abstrakt 

Syftet med denna studie är att genom kritisk diskursanalys analysera texter som innehåller 

negativ stereotypisering, stigmatisering, diskriminering och kategorisering i webbtidningen 

Avpixlat. Frågeställningarna som uppsatsen ämnar besvara är: Hur skildras personer med 

invandrarbakgrund och minoritetsgrupper i Avpixlat? Hur skildras underordningen av ”de 

andra”? Samt, hur stereotypiseras dessa grupper? Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är 

socialkonstruktivismen och empirin är baserad på 132 artiklar som har samlats in från 

Avpixlats webbtidning under publiceringsperioden 1-30 April 2014. Analysen är baserad 

på Faircloughs Critical Discourse Analysis. Skildringen av personer med 

invandrarbakgrund och minoritetsgrupper i tidningen är sammanfattningsvis negativ. 

Tydliga markeringar görs av ”de andras” osvenskhet. Fem tydliga stereotypiseringar 

hittades i artiklarna där ”de andra” speglas som essentiellt annorlunda och underordnade  

föreställningen av det svenska folket som Avpixlat förmedlar. 
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1. Inledning 

 

Och de som inte bråkat har i stället klagat på servicen och standarden. Det 

är inte precis det tacksamma och ödmjuka beteende man borde kunna 

förvänta sig av utsatta människor på flykt från krig, svält, katastrofer och 

andra umbäranden och som generöst erbjudits en fristad i Sverige på de 

svenska skattebetalarnas bekostnad. 

(Avpixlat 2014-04-30) 

 

Media har en central roll i reproduktionen av diskriminerande föreställningar i samhället 

(Blomberg, 2004; Peterson & Pettersson, 2007; Strömbäck, 2000; Hadenius & Weibull, 

2005; Nord & Strömbäck, 2004). Kamali (2005) beskriver hur människors historia har 

dominerats av krig och konfrontationer. Hotet från fienderna utanför den egna gruppen är 

grundläggande för hur människor genom tiderna har skapat en samhörighet och gemenskap, 

där gruppmedlemmarna kan benämna den egna gruppen som ”oss” eller ”vi”. I dagens 

Europa lever det forntida formandet av ”vi” som de goda och ”de andra” som fiender kvar. 

Europas skapande av ett ”vi” medför ett avståndstagande och en exkludering av ”de andra” 

utanför världsdelen. Precis som i forna tider görs ”vi”-gruppen, i detta fall européerna till 

de goda och överlägsna medan resten av världen tilldelas rollen som den underlägsna 

fienden (Kamali, 2005). Relevant forskning om diskriminering i Europa visar på en 

utbredd rasism och diskriminering mot icke-europeiska grupper och etniska minoriteter 

(ibid.). 

 

Enligt Kamali (2005) är negativa stereotyper av ”de andra” en oundviklig konsekvens av 

majoritetssamhällets identitetskapande och gränsdragningar, men vilka som görs till ”de 

andra”, i vilken utsträckning detta görs och på vilket sätt är ett resultat av historien. Att 

förakta och behandla människor illa är därmed inte något som ligger i människans natur. 

Den här typen av institutionaliserad och historisk diskriminering som resulterar i att 

majoritetssamhällets maktposition upprätthålls och att ”de andra” underordnas, kallas 

enligt Kamali (2005) för andrafiering. Författaren introducerar även 

begreppet ”Främlingsandraism”. Detta begrepp beskrivs som den form av andrafiering där 

de kollektiva dragen hos personer med invandrarbakgrund ligger till grund.  
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Främlingsandraism bör förstås i termer av sociokognitiva strukturer (Kamali, 2005). Med 

detta menas att samhällets tankar i form av fördomar samt stereotyper om personer med 

invandrarbakgrund och minoriteter är grunden till de handlingar som gör att ”de andra” 

diskrimineras. Individers tankar är dock inte fristående, de påverkas av och påverkar de 

sociala institutionerna och de strukturella egenskaperna i samhället. I ett samhälle är 

strukturen i ständig förändring och därmed är den sociokognitiva strukturen inte statisk. De 

människor som har institutionell makt i olika institutioner och organisationer agerar inom 

de ramar för etablerade normer, mönster, regler och lagar som finns just nu. Människors 

tankar om ”de andra” förändras över tid och därmed också de ramar som styr deras 

agerande. Detta gör att exkluderingen av ”de andra” ständigt reproduceras (Kamali, 2005) 

 

Främlingsandraism måste även ses i relation till samhällets maktstrukturer och dess 

institutionella ordning. Kamali (2005) beskriver hur eliten i den överordnade 

samhällsgruppen kontrollerar knappa resurser såsom nationalitet, arbete, boende, 

utbildning, kunskap, hälsa och kapital. Främlingsandraism är därför en oundviklig del av 

den sociala strukturen då denna är grundad på ett system av ojämnlikhet. Detta 

vidmakthåller dominansen av det överordnade majoritetsamhället (Ibid.). 

1.1 Problemformulering 

Studier av främlingsandraism i svensk massmedia har gjorts tidigare (Brune, 2004; Brune, 

2006). Mitt sökande har dock inte resulterat i någon studie som ämnat analysera den media 

där de extrema åsikterna kommer till uttryck. Ahmadi, Mella och Palm (2013) visar att de 

extremt negativa åsikterna till mångfald ökar i de flesta samhällsgrupperna i Sverige och 

dessa har ökat de senaste tre mättillfällena under perioden 2011-2013. 2010 trädde 

Sverigedemokraterna in i riksdagen med ett fokus på invandringspolitik 

(Sverigedemokraterna, u.å), vilket har bidragit till att invandring idag är ett högaktuellt 

ämne för debatt i det svenska samhället. 

 

Andrafiering i media både speglar och påverkar den sociala konstruktionen av personer 

med invandrarbakgrund och minoritetsgrupper. Idag syns många rubriker gällande 

personer med invandrarbakgrund i media där dessa människor beskrivs som främlingar på 

grund av deras historia, kultur eller religion.  
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 Kamali uttrycker behovet av kunskap om den främlingsandraism som råder i samhället på 

följande sätt: 

 

...så länge majoritetssamhället inte erkänner att det finns diskriminering 

av ”de andra” inbyggd i reproduktionen av samhällets institutionella ramar 

kan man inte på ett systematiskt sätt generera relevant kunskap om 

diskrimineringsmekanismerna och ändra dem. 

(Kamali, 2005, sid.59) 

 

Det forskningsproblem jag ämnar studera är baserat på begreppet främlingsandraism som 

beskrivs i Kamali (2005). Jag vill med denna studie bidra med kunskap till hur 

främlingsandraism kommer till uttryck i den media där de extrema åsikterna offentliggörs. 

Denna kunskap krävs för att kunna genomföra en förändring av ett tidigare känt 

samhällsproblem där samhällsgrupper genom media får en distanserad bild av varandra 

som ökar främlingsfientligheten i Sverige.  

 

Enligt (Akademikerförbundet SSR, 2006) är en viktig aspekt av socialt arbete att försöka 

skapa en ökad social integration. Det sociala arbetet kan ha inslag av konfliktlösning och 

leda till ökad förståelse mellan enskilda eller grupper. Arbetet kan också syfta till att skapa 

ökad delaktighet i samhällslivet och lojalitet med en demokratisk medborgarkultur. Denna 

studie är relevant för det sociala arbetets forskningsfält då den ämnar belysa hur personer 

med invandrarbakgrund och minoritetsgrupper skildras i media och därmed öka förståelsen 

mellan enskilda och grupper. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att genom kritisk diskursanalys analysera texter som speglar 

främlingsandraism i webbtidningen Avpixlat. 

1.3 Frågeställningar 

Hur skildras personer med invandrarbakgrund och minoritetsgrupper i Avpixlat?  

Hur skildras underordningen av  ”de andra” ? 

Hur stereotypiseras dessa grupper? 
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1.4 Centrala Begrepp 

1.4.2 Diskurs 

Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) definierar, den brittiske lingvisten och 

grundaren av den kritiska diskursanalysen, Fairclough begreppet diskurs på två olika sätt. 

Han ger ordet dels en övergripande betydelse och dels en specifik. I denna studie används 

diskursbegreppet i den övergripande betydelsen: språkbruk såsom social praktik. Med detta 

menas att diskurs är sammanfattande för människors sätt att tala, skriva och uttrycka sig 

om ett specifikt fenomen (Ibid.). Foucault som var en fransk filosof och idéhistoriker var 

intresserad av de regler som en diskurs skapar för vad som är tillåtet att uttrycka och inte 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Ett exempel på de regler som en diskurs skapar kan 

göras av en lektion i skolan. På en lektion är begreppen och orden knutna till ämnet, 

området som diskuteras. Om det uttalade synsättet om ämnet delas av klassen så kan man 

tala om ett gemensamt paradigm, ett mönster. Om eleverna förstår mönstret så förstår de 

också vilka frågor som kan ställas och vilka begrepp som är relevanta att använda.  

Enligt Bergström och Boréus (2012) kan en diskursanalys undersöka hur olika diskurser 

skapas och vilka ramar som diskursen skapar för vad som ”kan” uttryckas i en viss kontext. 

Därmed binder diskursteoretikerna samman språk och handling då paradigmen styr vilka 

handlingar som kan utföras och vad som är accepterat att tala om. Den makt som ligger i 

diskursens skapande av regler ses dock inte inom diskursbegreppet som enbart 

förtryckande och begränsande utan också som produktivt. Detta då det är genom makten 

som diskurser skapas (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

1.4.3 Främlingsdiskurs 

Den specifika betydelsen av diskursbegreppet som Fairclough använder beskrivs av 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) som: ”en bestämd diskurs som kan skiljas från 

andra diskurser, till exempel en feministisk diskurs, en nyliberal diskurs … ” . 

Det specifika diskursbegreppet som kommer att användas i studien är främlingsdiskurs, där 

innebörden är den diskurs som förs kring främlingskapet. 

1.4.4 Andrafiering 

Detta begrepp beskrivs som en negativ stereotypisering, stigmatisering, diskriminering och 

kategorisering som resulterar i att majoritetssamhällets maktposition upprätthålls och 

att ”de andra” underordnas (Kamali, 2005). Begreppet har många dimensioner, då 

människor utsätts för diskriminering på grund av olika anledningar. Dessa kan vara 
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personers sexuella läggning, kön, funktionsnedsättningar och så vidare. Den andrafiering 

som nämns i denna studie innebär:  

 

...den form av andrafiering som möjliggör rasistiska idéer och praktiker som 

skadar och exkluderar personer med invandrarbakgrund och 

minoritetsgrupper från tillgång till makt och inflytande.  

(Kamali, 2005, sid.41) 

1.4.5 Främlingsandraism 

Den andrafiering där de kollektiva dragen hos personer med invandrarbakgrund ligger till 

grund kallas enligt Kamali (2005) för främlingsandraism. De kollektiva dragen kan till 

exempel vara religion, etnicitet eller hudfärg. Jag kommer att använda både begreppet 

andrafiering och främlingsandraism för att beskriva den andrafiering som denna studie har 

fokus på. 

1.4.6 ”De andra” 

i denna studie används begreppet ”de andra” som samlad term för personer med 

invandrarbakgrund och minoritetsgrupper i Sverige. ”De andra” ställs även i relation till 

den samhörighet och gemenskap där gruppmedlemmar kan benämna en grupp som ”oss” 

eller ”vi” (Kamali, 2005) och används som ett samlat begrepp för alla utanför den egna 

gruppen. ”De andra” beskrivs i SOU (2012:74) genom begreppet främlingar och jag 

kommer i studien att använda främlingar som synonym till ”de andra”. 

2. Tidigare forskning 

Kapitlet inleds med en kunskapsteoretisk översikt av fenomenet andrafiering. Sedan 

beskrivs massmedias makt och påverkan i samhället för att slutligen leda till en 

sammankoppling av de två forskningsfälten där massmedias makt över andrafiering står i 

fokus. 

2.1 Andrafiering 

Främlingar är en kategorisering av människor som finns nedskriven i Herodotos 

beskrivning av Egyptierna redan ca 450 år före vår tideräkning (Catomeris, 2004). Även på 

den tiden går det att utläsa hur indelningen av ”vi och dem” har gjorts baserad på 

geografisk tillhörighet. Dock finns det andra faktorer som också påverkar kategoriseringen 

av ”de andra”. Främlingar skapas när en eller flera människor ur betraktarens perspektiv 

definieras som avvikande (SOU, 2012:74). En kategorisering som är baserad just på denna 



6 
 

avvikelse görs av betraktaren, där de betraktade delas in i facket främlingar, ”inte som oss” 

eller ”de andra”. En främling är alltså en individ som kan leva integrerad i samhället, men 

ses som avvikande på grund av något som associeras med en grupp annan än den egna. 

 

Den avvikande faktorn kan variera, men handlar ofta om härkomst, utseende, beteende, 

språk eller trosuppfattning (SOU, 2012:74). Detta antyder att begreppet främling inte kan 

vara låst till just människor med utländsk bakgrund. Begreppet främling är rörligt då den 

främmande bara är främmande tills de inom gruppen lärt känna individen. Detta gör att den 

människa som idag kategoriseras som främling imorgon kan ses som en del av den egna 

gruppen (SOU, 2012:74). Att låsa begreppet främling till en viss avvikande faktor skulle 

därför på lång sikt vara ohållbart. Johansson (2006) beskriver hur media är delaktigt i 

skapandet av människors uppfattningar om olika grupper i samhället. Det nyhetsflöde 

människor dagligen exponeras för hjälper därmed till att forma en uppfattning om vilka 

grupper som hör till kategorin främlingar. 

2.2 Media 

Massmedia spelar en viktig samhällelig roll i Sverige idag. Politiken och därmed också den 

svenska demokratin påverkas starkt av medierna. Massmedierna i sig är inte med i det 

politiska beslutsfattandet, men de har genom sin makt en inverkan på beslutsprocessen 

(Strömbäck, 2000). 

 

I och med globaliseringen har medierna utvecklats och kommersialiserats, det finns både 

positiva och negativa konsekvenser av detta. Globaliseringen har lett till att information 

idag sprids över nationers gränser och på så sätt ökar förståelsen för ”de andra”, vilket 

leder till den positiva effekten att tidigare klyftor minskar. Den negativa konsekvensen är 

att globaliseringen leder till ökad konkurrens mellan de olika aktörerna inom massmedia. 

Detta gör att mindre aktörer slås ut och ett litet antal medier får en stor makt över vad som 

skall belysas. Upprepningar och liknande bedömning av vilka nyheter som ska rapporteras 

gör det svårare för läsaren att göra kritiska val i sitt läsande (Nord & Strömbäck, 2004). 

 

Medierna har som ovan beskrivits, en betydelse för opinionsbildningen. Det finns två 

huvudsakliga maktaspekter gällande media; medias makt att påverka sina läsare samt 
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läsarnas makt över mediernas nyhetsskapande. Hadenius och Weibull (2005, sid.19) 

beskriver relationen mellan de två maktaspekterna på följande vis: 

 

Samhället har påverkat medierna politiskt, ekonomiskt och tekniskt. 

Samtidigt har medierna påverkat samhällsutvecklingen (...) 

samhällsförändring och medieförändring går hand i hand. 

2.3 Andrafiering i media 

En utav de faktorer som påverkar människors uppfattning av den verklighet de lever i är 

det nyhetsflöde som dessa personer exponeras för. Medierna skapar bilder av verkligheten 

som läsarna, lyssnarna eller tittarna tar in och sedan använder i sin konstruktion av 

verkligheten (Blomberg, 2004). Det medierna förmedlar, blir det titthål individer kan 

använda för att se saker som ligger utanför den synbara omgivningen. Bara vissa typer av 

problem exponeras i den offentliga diskussionen och dessa kommer att förstås endast 

genom den begränsade förklaringen som media ger. Dock påverkar inte bara media 

samhället utan även vice versa. Media skapas av människor och på så sätt speglas även 

nyhetsflödet av människors uppfattning om världen (Blomberg, 2004). 

 

För att förenkla budskapet i sina nyheter så använder medierna ofta generaliseringar och 

stereotyper. Medierna skapar och skapas som tidigare belysts av de attityder och 

föreställningar som råder i samhället, men det finns enligt Peterson och Pettersson (2007) 

en risk att den makt som media innehar gör att läsarna ser dessa stereotyper och 

generaliseringar som sanningar. Brune (2004) beskriver tre drag i nyheter om brott som gör 

dessa anmärkningsvärda, då de tillskrivs personer med invandrarbakgrund eller flyktingar. 

Författaren menar att brott som i vanliga fall inte utgör ett stort nyhetsvärde tycks få ökad 

uppmärksamhet om de kopplas samman med orden asylsökande, flyktingar eller ”personer 

med utländsk härkomst”. Att markera personers utländskhet, nationalitet, etnicitet eller 

geografiska ursprung bidrar med spänning till i vanliga fall tråkiga texter (Brune, 2004). 

 

Brune (2006) beskriver medias makt att skapa stereotyper och påverka individers förståelse 

för ”de andra” som stor. Genom att media upprepat beskriver människor stereotypiskt, 

upprätthålls synen på dessa personer . Medierna har då skapat en bild av ”de andra” som 

lagrats i hjärnan hos läsaren. Därefter behöver det inte tydliggöras vilken grupp som 

beskrivs i nyheten, då koderna för hur denna grupp framställs redan finns i hjärnan. 
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Läsaren får en koppling mellan gruppen som nyheten beskriver och den stereotyp som 

tidigare målats upp i media (Brune, 2006). Kamali (2005) menar att medier, där invandring 

och integration belyses på ett sådant sätt att personer med invandrarbakgrund och 

minoritetsgrupper beskrivs som essentiellt annorlunda, har stor påverkan på den mediala 

andrafieringen och underordningen av ”de andra”. 

3. Vetenskapsteoretiskt perspektiv och metod 

Jag har valt att presentera det vetenskapsteoretiska perspektivet och den metod som studien 

använder sig av i samma kapitel, då det analysförfarande som valts är sammanlänkat med 

specifika filosofiska premisser och inte går att använda avskilt från den teoretiska grunden 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Denna uppsats utgår ifrån socialkonstruktivismen 

vars kunskapssyn delas av hermeneutiken.  

3.1 Hermeneutiken och positivismen 

Diskursanalys som denna studie använder sig av kan inte jämställas med andra, mindre 

vetenskapsfilosofiskt laddade teorier och metoder. Detta då ett godkännande av 

diskursanalysens begrepp innebär ett accepterande av den vetenskapsteori som omger 

perspektivet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). De vetenskapsteoretiska grunder som 

omger diskursanalysen har poststrukturalistiska och socialkonstruktivistiska drag. Med 

detta menas en syn på verkligheten som socialt konstruerad där någon objektiv ”sanning” 

inte existerar. Detta är en icke-essentiell förhållningssätt till forskningen som står i kontrast 

till positivismens mer traditionella forskningsperspektiv (ibid.).  

Den positivistiska synen på kunskap har ett naturvetenskapligt forskningsideal, där en 

enighet eftersträvas mellan alla vetenskapliga inriktningar. Med detta menas att alla 

vetenskaper i grunden genererar kunskap om en och samma verklighet (Andersson, 1979). 

I motsats till den positivistiska tanken om enighet menar hermeneutiken att det finns klara 

skillnader mellan olika vetenskaper, då det finns både fysiska och sociala fenomen 

(Andersson, 1979). 

Vissa av positivismens brister täcks upp av hermeneutiken då hermeneutikerna kan 

förklara att det finns olika uppfattningar om verkligheten genom sin relativism (Thurén, 

1991). Hermeneutikerna menar att sanningen inte är absolut utan skiljer sig. Detta då vad 

som är sanning baseras på varje individs uppfattning om verkligheten. Genom 

hermeneutiken finns möjligheten att använda andra kunskapskällor än sinnen och logik. 
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Vägen till kunskap kan även gå genom minnen, känslor, förståelse och erfarenheter (ibid.). 

Hermeneutikens syn på verkligheten som socialt konstruerad delas av 

socialkonstruktivismen. Socialkonstruktivismen och hermeneutikens gemensamma 

kunskapssyn gör att den hermeneutiska synen på kunskap är lämpligt för denna studie. 

3.2 Socialkonstruktivismen 

Denna uppsats vetenskapsteoretiska utgångspunkt är socialkonstruktivismen. Detta då 

diskursanalys som metod är sammanlänkad med socialkonstruktivistiska filosofiska 

premisser och inte går att använda avskilt från den teoretiska grunden (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000). Därav utgår studiens syfte, teori och metod från en 

socialkonstruktivistisk syn på vetenskap och verklighet. I det socialkonstruktivistiska 

ställningstagandet finns enligt Burr (1995) fyra premisser att uppfylla. Denna studies 

utgångspunkt är baserad på de fyra premisserna: en kritisk inställning till självklar kunskap, 

historisk och kulturell specificitet, sambandet mellan kunskap och sociala processer samt 

sambandet mellan kunskap och sociala handlingar. 

För att enklare förklara dessa premisser så har en beskrivning i ”jag och du” form skapats. 

 

Med en kritisk inställning till självklar kunskap menas att människors världsbild är 

subjektiv. Min syn på världen och den verklighet jag tycker mig leva i kan därför skilja sig 

från din. Detta på grund av att de sociala upplevelser jag har med mig från tidigare i livet 

ligger till grund för hur jag beskriver och relaterar till händelser, fenomen med mera i min 

verklighet (Burr, 1995). På grund av de många olika faktorer som vävs samman i mina 

sociala upplevelser, är det ytterst otroligt att alla människor skulle ha samma sätt att förstå 

ett fenomen på och därmed har du och jag troligen också olika uppfattningar av 

verkligheten. Därav kan vi ställa oss kritiska till att det skulle finnas en kunskap som är 

självklar för alla människor. 

 

Historisk och kulturell specificitet innebär att vi människor använder oss av historia och 

kultur när vi tolkar verkligheten och denna är därför alltid kulturellt och historiskt präglad. 

 

Den tredje premissen är sambandet mellan kunskap och sociala processer. Med det menas 

att vår kunskap om världen skapas i samspel med andra, där vi både kommer fram till 
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gemensamma verklighetsuppfattningar och kämpar mot varandra i bestämmandet av vilka 

uppfattningar som är sanna och inte (Burr, 1995). 

 

Den sista premissen att uppfylla för att benämna studiens utgångspunkt som 

socialkonstruktivistisk är sambandet mellan kunskap och social handling. Om det skulle 

finnas en för alla människor gemensam världsbild, så skulle det också finnas tydliga rätt 

och fel. Tidigare har det beskrivits att världsbilderna är olika, på grund av detta finns det 

också olika syner på vad som är rätt och fel. Detta gör att det finns ett samband mellan den 

kunskap om världen människor har och vilka sociala handlingar dessa personer väljer att 

utföra. Det är utifrån denna filosofiska bakgrund som uppsatsens forskningsfrågor är 

konstruerade och studiens resultat beskrivs. 

3.3 Analysförfarande 

3.3.1 Diskursanalys 

Diskursanalysen har socialkonstruktivismen som filosofiskt ursprung och används med 

förståelse av den vetenskapsfilosofiska bakgrunden. Analysen fokuserar på en av de 

faktorer som påverkar vår syn på världen enligt socialkonstruktivismen; hur människor 

beskriver och talar om olika fenomen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000), detta benämns 

i studien genom begreppet diskurs. Den utgångspunkt som diskursanalysen har är att sättet 

vi människor uttrycker oss på spelar en aktiv roll i skapandet av vår världsbild (ibid.). 

 

En nyckelpremiss inom diskursanalysen som delas av flera angreppssätt är att forskningen 

skall vara kritisk. Med det menar Winther Jørgensen och Phillips (2000) att studien skall 

utforska och kartlägga maktrelationer i samhället. I och med att denna studie fokuserar på 

medias makt att konstruera ”de andra”, så lämpar sig enligt denna premiss diskursanalys 

som analysförfarande i studien. Författarna menar även att de förhållanden som redovisas 

ska gå att kritisera och använda för att skapa förslag till social förändring. Under denna 

studies problemformulering framgår att kunskapen som studiens resultat genererar krävs 

för att kunna genomföra en förändring av ett tidigare känt samhällsproblem och därmed 

anser jag att en diskursanalys på bästa sätt kan hjälpa mig att besvara frågeställningarna för 

denna studie. 

3.3.2 Faircloughs kritiska diskursanalys 
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Bland flera olika angreppssätt för diskursanalys så har Faircloughs kritiska diskursanalys 

valts, då det är den mest utvecklade teorin och metoden för att undersöka kommunikation, 

samhälle och kultur (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Till skillnad från andra 

angreppssätt inom diskursanalys så utgår den kritiska diskursanalysen från ett synsätt där 

den rådande diskursen inte endast påverkar hur människor ser på världen utan även 

påverkas av deras världsbild. I den kritiska diskursanalysen är språket som används, både 

en social handling som kan påverka förändring av världsbilden och en social handling som 

är påverkad av det historiska och kulturella runt omkring (Ibid.). 

 

Fairclough har, utifrån tre dimensioner i diskursen, utvecklat en analytisk ram att använda 

vid forskning av kommunikation och samhälle (Figur 1: Faircoughs modell, Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). De tre dimensionerna innefattar: Text, diskursiv praktik och 

social praktik. Dimensionerna förklaras nedan: 

 

Text: Textanalysen koncentreras på de formella egenskaperna i texten som hjälper till att 

bygga upp en viss diskurs, till exempel ordval, grammatik med mera (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). Det vill säga hur skaparen av texten formulerar denna. 

 

Diskursiv praktik: Analysen av den diskursiva praktiken fokuserar på hur författaren har 

använt sig av redan befintliga diskurser för att skapa sin text, men även på hur mottagaren 

av texten använder dessa för att tolka texten. Detta kan kopplas till socialkonstruktivismens 

tanke om att människor är historiska och kulturella varelser. 

 

Social praktik: Analysen av den sociala praktiken görs genom informationen som fås i de 

två ovanstående analyserna. Här övervägs om den diskursiva praktiken ändrar den rådande 

diskursen och vilka konsekvenser detta kan få. Här 

används också andra sociologiska teorier för att försöka 

kartlägga de sociala och kulturella relationerna och 

strukturerna som styr över den diskursiva praktiken, då 

dessa inte kan undersökas med den kritiska 

diskursanalysen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

 

Analysen av den första dimensionen: texten, fokuserar i 
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denna studie på hur skribenten använder sig av olika metoder för att skapa 

främlingsandraism. Skapandet av främlingsandraism har analyserats utifrån de 

grundläggande sätt som en text konstruerar ett ”vi” och  ”de” på, enligt Brune (2006, 

sid.91): 

 

− Texten är sådan att ‘vi’ talar om ‘dem’. De som beskrivs är föremål för 

gestaltningar och teorier som utgår från diskurser som textens ‘vi’ är hemma 

i eller kan solidarisera sig med, medan ‘de’ har marginellt eller inget 

inflytande över hur texten konstruerar ‘dem’. 

− Relationen mellan textens ‘vi’ och ‘de’ framstår som en serie skillnader, ett 

motsatsförhållande eller en konflikt. 

− De egenskaper, handlingar eller problem som ‘vi’ tillskriver ‘dem’ är 

främmande eller oönskade i vår egen självbild eller framstår som ett hot mot 

‘oss’ och ‘vår’ identitet. 

− Så beskrivna kontrasteras ‘de’ mot ‘vår’ utopiska, ideala självbild. 

 

Textanalysen har utgått ifrån dessa punkter för att identifiera främlingandraism. När texter 

funnits som enligt ovanstående uppfyller beskrivningen för främlingsandraism har dessa 

valts ut för analys av den diskursiva praktiken. Denna har genomförts genom att identifiera 

utifrån vilka diskurser främlingar har skildrats i de utvalda texterna. De diskurser som 

hittats i analysen har legat till grund för den systematiska matrisen, där variabler har 

skrivits in, för att jämföras med varandra och på så sätt finna samband. En del av matrisen 

finns att ta del av som bilaga. 

 

Den sociala praktikens analys: För att bedöma om de olika diskurserna som påträffas i 

empirin bidrar till förändring eller reproduktion av samhällets diskurs, så måste det finnas 

en idé om vad det är för struktur som påverkar samt påverkas av diskurserna och som dessa 

då ska analyseras i förhållande till (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Fairclough menar 

att forskaren ska vara uppmärksam på diskurser från andra diskursordningar, så som 

skolans diskursordning, politikens diskursordning med mera för att se vilka institutioner 

som för olika diskurser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

 

Då media sammanfattas av många olika diskursordningar, så är det svårt att göra analysen 

utifrån endast en faktor och dess bakomliggande struktur. Att utläsa vilka institutioner som 

för vilka diskurser problematiseras ytterligare av att Avpixlat inte har något 

utgivningsbevis, ingen ansvarig utgivare eller redaktion med insyn. Jag har därför valt att 
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inte specificera vilken samhällsgrupp som för vilken främlingsdiskurs. Mitt angreppssätt är 

istället att se media som uttryck för samhällets diskurs i Sverige. Den enskilda diskursens 

innehåll prioriteras alltså i denna studie framför diskursordningen och studien ämnar inte 

belysa om medias beskrivning av främlingar bidrar till konstruktion av den samhälleliga 

diskursen. 

3.4 Urval och datainsamling  

Ett forum där de extrema åsikterna kring främlingar offentliggörs är webbtidningen 

Avpixlat. Tidningen beskriver sig själv som en oberoende Sverigevänlig webbplats för 

nyheter och opinion, men uttrycker starka åsikter om invandring, migration och även 

queerkultur. Avpixlat (u.å) beskriver sin tidning enligt följande: 

 

Avpixlat levererar obekväma sanningar och åsikter om svensk invandrings- 

och migrationspolitik och den bakomliggande kulturrelativism som styr de 

politiska besluten och journalisternas pennor. Här berättar vi historien om 

det mångkulturella samhället som blev det mångkriminella samhället, hur 

integration förvandlades till segregation och hur det som påstods skulle vara 

närande för Sverige tvärtom kom att bli tärande. Hos oss kommer du att 

kunna ta del av fakta och analys kring sådana samhällsnedbrytande 

företeelser som islamisering, kulturradikalism, nationalmasochism och 

svenskfientlighet, skenliberalism och genus-, kvoterings- och queervansinne. 

 

Uppsatsens empiri består av samtliga 132 artiklar från Avpixlats webbtidning som 

publicerades under rubriken invandring i april 2014. Jag har valt att använda mig av en 

svensk tidning, då de diskurser studien ämnar undersöka är kopplade till sociala samt 

kulturella strukturer och relationer (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Dessa kan variera 

geografiskt och för att inte få en allt för splittrad bild av främlingsdiskursen så har en 

avgränsning gjorts till en svensk tidning. Att välja en tidning utanför Sverige hade inte 

fungerat, då studien med bakgrund av det ökade främlingsfientliga klimatet i landet ämnar 

att undersöka dem svenska främlingsdiskursen. Sökandet av empiri har inte resulterat i 

någon annan media som speglar samma grad av extrema åsikter som webbtidningarna. 

Därför har en webbtidning valts som bas för empirin.  

 

Det finns flera webbtidningar som uttrycker starka åsikter kring invandring och 

minoritetsgrupper, men ingen av dessa uttrycker själva sin ställning i frågan så som 

Avpixlat gör (Avpixlat, u.å). 
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Datainsamlingen har gjorts via tidningens webbsida, då Avpixlats artiklar inte går att finna 

i de databaser där mediala artiklar finns samlade. De texter som har analyserats är artiklar 

publicerade under rubriken invandring. Denna avgränsning har gjorts efter genomläsning 

av tidningen där jag funnit att det är under den ovan nämnda rubriken som personer med 

invandrarbakgrund och minoritetsgrupper oftast är omskrivna. Alla artiklar som har 

publicerats under rubriken invandring i april 2014 har samlats in och sedan analyserats.  

 

Samtliga 132 artiklar som påträffades under rubriken invandring i april 2014 har 

genomgått en textanalys. Syftet med denna analysen var att identifiera vilka artiklar som 

innehöll främlingsandraism. De artiklar där främlingsandraism påträffades har genomgått 

en andra analys där den diskursiva praktiken varit i fokus. Denna har genomförts genom att 

identifiera utifrån vilka diskurser främlingar har skildrats i de texterna som innehöll 

främlingsandraism.  

De diskurser som hittats i analysen har legat till grund för den systematiska matrisen, där 

variabler har skrivits in, för att jämföras med varandra och på så sätt visa samband. 

Variablerna har valts ut under analysens gång. När jag under läsning av artiklarna har 

identifierat genom vilken diskurs som främlingar skildras, så har denna diskurs bildat en 

variabel. De främlingsdiskurser som funnits  har bildat rubriker i en systematisk matris. De 

slutgiltiga variablerna som främlingar skildrades genom blev: geografiskt ursprung, 

folkgrupp, religion, främlingsandrafierande benämningar och skapande av 

samhällsproblem.   

Anledningen till att variablerna har valts under analysens gång är att fasta variabler skulle 

ha låst resultatet till att spegla den främlingsdiskurs som på förhand bestämts. För att 

resultatet skulle spegla alla diskurser som fanns i artiklarna krävdes det att variablerna var 

rörliga. Hade variablerna grundats och låsts efter tidigare forskningsresultat, så finns risk 

för att den diskurs som är aktuell idag hade missats, då individers tankar om ”de andra” 

enligt Kamali (2005) förändras över tid och därmed också de ramar som styr 

främlingsdiskursen.  

 Analysen har genomförts inom tidsramen för denna studie, vilket resulterade i att analysen 

är gjord i april. I och med att de extrema främlingsfientliga åsikterna stadigt ökat i Sverige 

sen 2010 (Ahmadi, Mella & Palm, 2013), så finns ingen tydlig tidpunkt där studien hade 

lämpat sig mer eller mindre. Studien är inte ämnad att generaliseras utanför den tidsperiod 
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då den är gjord, vilket också gör att valet för tidsperioden inte påverkar uppsatsens  

relevans. 

 

Anledningen till att datainsamlingen har gjorts under en månad är att den stora mängden 

empiri gör det lättare att utläsa och dra slutsatser av den främlingsandraism som skildras. 

Alla artiklar publicerade under den valda rubriken i april 2014 har analyserats för att 

minska risken till ett vinklat resultat där endast de artiklar som är fördelaktiga för studien 

har valts ut.  

 

Alla delar av artiklarna har analyserats det vill säga: Rubriker, citat och brödtext. Andra 

delar i tidningen förutom artiklarna under den valda rubriken har inte analyserats. Dessa är: 

artiklar under andra rubriker, videoklipp, reklam och kommentarer. Risken att empirin 

skulle bli spretig och försvåra analysen är grunden till denna avgränsning. Olika händelser 

runt om i världen som fångar skribenters intresse kan komma att uppta mer eller mindre 

plats i tidningen beroende på tidsperioden och resultatet kan därför inte kopplas till en 

annan tidpunkt än den undersökta. Resultatet är inte menat att generaliseras eller appliceras 

på några andra omständigheter än de för studien gällande. Jag är medveten om att 

händelser i världen kan påverka och spegla resultaten, då insamlingen är gjord under en 

specifik månad.  

3.5 Metodologiska problem 

3.5.1 Reliabilitet 

Begreppet reliabilitet syftar till forskningsresultatets tillförlitlighet. Tillförlitligheten mäts 

ofta i relation till om andra forskare kan uppnå samma resultat med samma metod vid en 

annan tidpunkt (Kvale & Brinkmann, 2009). I och med studiens socialkonstruktivistiska 

utgångspunkt gäller resultatet endast för den tidsperiod som undersökts. Detta på grund av 

att diskurser är i ständig förändring, då dessa är socialt konstruerade. Resultatet kan inte 

heller ses som en objektiv sanning då det i enlighet med det socialkonstruktivistiska 

synsättet endast är en tolkning av verkligheten (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

Således kan andra tolkningar och därmed reultat skapas av andra forskare vid en annan 

tidpunkt.  
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3.5.2 Validitet 

Med validitet menas att forskaren undersökt det denne utgett sig för att undersöka (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Även här problematiseras begreppet i relation till det 

socialkonstruktivistiska synsättet, där forskare inte kan påstås redovisa en objektiv 

sanning. I denna studie rör validitetsfrågan kritisk diskursanalys som metodval samt om de 

valda artiklarna som empiri kan sägas besvara studiens frågeställningar. Enligt Bergström 

och Boréus (2012) har kritik riktats mot vissa diskursanalytiska studier, då resultaten har 

varit svåra att förstå på grund av bristfällig redovisning av tillvägagångssätt och 

analysverktyg. 

 

 Faircloughs systematiska analys som denna studie använder sig av ger möjlighet att 

redovisa grundliga belägg för de påståenden som görs om diskursen, och möjlighet att 

dokumentera hur resultatet har uppnåtts (Winther Jørgensen & Phillips, 2000), vilket 

kommer att eftersträvas för att ge studien en hög validitet. Detta kan enligt Bergström och 

Boréus (2012) göras genom att låta citat från det analyserade materialet ha en framträdande 

roll i resultatredovisningen. En del av den matris som använts för analysen finns med som 

bilaga för att förtydliga hur analysen gått till och på så sätt bidra till högre validitet för 

studien. Anledningen till att endast en del av matrisen finns som bilaga är för att tabellen 

annars blir oläsbar, då den är för stor. Artiklarna är representativa för den undersökta 

tidsperiodens diskurs. Alla texter i tidningen under kategorin invandring under den valda 

tidsperioden har analyserats, vilket gör att inget utav materialet har missats. Jag anser 

därför att empirin kan besvara frågeställningarna.  

3.5.3 Generaliserbarhet 

Med generaliserbarhet menas den utsträckning i vilket ett resultat kan överföras till andra 

situationer (Kvale & Brinkmann, 2009). Än en gång problematiseras ett vetenskapligt 

begrepp av den socialkonstruktivistiska teorin. Då den sociala konstruktionen ständigt 

pågår kan resultatet inte överföras på en annan tidsperiod än den undersökta. Inte heller 

kan det som redovisas användas för att förstå hur diskursen förs i andra sammanhang av 

andra människor, då det som visas i resultatet endast är en tolkning av diskursen hos 

specifika människor i ett forum just vid den tidpunkten (Burr, 1995). 
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3.5.4 Etiska överväganden 

Eftersom denna studie inte har haft någon direktkontakt med människor, då analysen gjorts 

på tidigare skrivet och offentligt publicerat material, krävs inget ställningstagande i de 

etiska aspekter som vanligtvis rör det kvalitativa forskningsfältet. Dock finns det andra 

etiska perspektiv att ta hänsyn till, bland annat forskarens roll i samhällsdebatten (Forsman, 

1997). I systematiska litteraturstudier bör överväganden göras när det gäller urval samt hur 

resultatet presenteras för läsaren (Forsberg & Wengström, 2003). Det forskaren säger skall 

vara sakligt, objektivt och gärna oegennyttigt, för att samhället skall kunna lita på 

forskningsresultatet (Forsman, 1997). Urvalet som gjorts i studien finns tydligt redovisat 

under rubriken urval och datainsamling. Alla artiklar som publicerats under den valda 

insamlingsperioden har genomgått en första analys vilket minskar risken för ett vinklat 

urval. Alla artiklarna som ingått i analysen finns redovisade i källmaterialet.  

 

Artiklarna som redovisas i analyskapitlet har inte ändrats på så sätt att något har lagts till, 

tagits bort eller vinklats. Framställningen har noga övervägts och ofördelaktiga vridningar 

av artiklarnas innebörd har undvikits. Tolkningarna i analysen har gjorts baserade på den 

kritiska diskursanalysen och den socialkonstruktivistiska teorin, vilket minskar risken för 

att egna tolkningar ska spegla resultatet. Där tolkningar av artiklarnas innehåll görs visas 

referenser till dessa genom citat. Jag som forskare har ingen direkt egennytta av denna 

studie förutom mitt egna intresse för frågan. 

4. Analys 

132 artiklar publicerades under rubriken invandring i tidningen Avpixlat under april 2014. 

28 % av artiklarna (36 stycken) innehöll inte någon främlingsandraism och finns därför 

inte beskrivna i analysen, då syftet är att analysera artiklar som innehåller 

främlingsandraism. Främlingsandraism har funnits i 72 % av artiklarna (96 stycken) och 

genomsyrar skildringen av personer med invandrarbakgrund och minoritetsgruppen i 

tidningen Avpixlats artiklar. Resultatredovisningen utgörs av de 96 artiklar där 

främlingsandraism funnits och procentsatserna i analysen baseras på dessa. 

4.1 Skildringen av personer med invandrarbakgrund och 

minoritetsgrupper 

Nedan presenteras hur Avpixlat genom textproduktion framställer olika folkgrupper 

som ”de andra”. Analysen är baserad på Faircloughs analysmetod för textproduktionen 
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(Winther Jørgensen & Phillips, 2000) samt de grundläggande sätt som en text konstruerar 

ett ”vi” och  ”de” på, enligt Brune (2006). Skildringarna bör inte ses som skribenternas 

objektiva uppfattning utan en social konstruktion. Beskrivningarna av personer med 

invandrarbakgrund och minoritetsgrupper är påverkade av den sociala verklighetens 

konstruktion samt konstruktionen av den subjektiva upplevelsen av den sociala 

verkligheten (Wenneberg, 2001). 

4.1.1 Inte svensk! 

Avpixlats skildringar av personer med invandrarbakgrund och minoritetsgrupper hade i 98 % 

av artiklarna fokus på ”de andra” som osvenska. Deras utländskhet beskrevs genom att 

skribenten framhävde faktorer som skiljer den/de omskrivna från den ”vanliga svensken”. 

De skillnader som framhävdes i texterna domineras av geografiskt ursprung: 

 

Somaliska gäng i USA orsakade tumult i gym 

(Avpixlat 2014-04-20) 

 

 Biologiskt utseende:  

Mörkhyade män rånade äldre par  

(Avpixlat 2014-04-19) 

 

Och religion: 

  Muslimsk man dömdes för antisemitiska mordhot mot SD-politiker 

(Avpixlat 2014-04-04) 

 

Markeringen av skillnaderna mellan den omskrivna och det svenska folket påträffades ofta 

i rubriker, så som de ovan. Brune (2004) visar att markeringar av personers utländskhet, 

nationalitet, etnicitet eller geografiskt ursprung bidrar med spänning till i vanliga fall 

tråkiga texter och ökar nyhetsvärdet. Avpixlat skapar alltså denna spänning redan i 

rubrikerna.  

 

Somalisk invandrare åtalad i Kanadas tredje terroristrättegång på kort tid. 

(Avpixlat 2014-04-01) 

 

Då rubrikerna ofta var dramatiska och upprörande i sin karaktär, upplevde jag vid analysen 

att artikeln många gånger lästes i ett upprört tillstånd och reaktionerna på innehållet blev 

större av vad de antagligen skulle ha blivit utan dramatiska rubriker. Här påverkades 

läsaren av de formella egenskaperna i texten som hjälper till att bygga upp en viss diskurs, 

till exempel ordval, grammatik med mera (Winther Jørgensen & Phillips). 
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Påverkandet av läsaren genom textproduktion gjordes på olika sätt i Avpixlats artiklar. Det 

kan för läsaren upplevas mer eller mindre uppenbart vilka tidigare kända diskurser som 

texten är menad att tolkas med hjälp av.  

4.1.2 Det dolda budskapet 

Upprätthållandet av ”de andra” som enligt Brune (2006) görs genom att media upprepat 

stereotypiserar människor, demonstreras nedan genom ord som i Avpixlat beskrev 

rumänska romer. 

 

”EU-migranter”, tiggande ”EU-migranter”, EU-tiggarna, zigenska EU-tiggare, tiggare från 

Rumänien, rumänska zigenare, zigensk-rumänska EU-tiggarna, de från Rumänien hitresta 

tiggarna, den romska befolkningen, rumänska zigenartiggarna, hitresta tiggarna, utländsk 

tiggare, rumänska zigenare, rumänska zigenartiggares, zigenarna, tiggande zigenare, 

östeuropeiska zigenare, zigenartjuv, zigenarkvinna, zigenska män, den zigenska gruppen, 

personer med zigenskt ursprung, tiggarna. 

 

Något eller flera av dessa ord användes i 97 % av artiklarna där rumänska romer beskrevs 

och när dessa läses i samband med de, i samtliga fall negativa beskrivningarna av gruppen 

som fanns i artiklarna, så bildas en uppfattning om folkgruppen i hjärnan (Brune, 2006). 

När personen senare läser artiklar där endast ett av begreppen används, till exempel tiggare, 

rumäner eller zigenare, så vet denne automatiskt vilken specifik grupp av människor 

skribenten syftar på och vilka egenskaper som denna grupp brukar tillskrivas (Ibid.).  

 

Därefter behöver skribenterna inte uttrycka sig lika hårt, utan kan anta en mer politiskt 

korrekt ton i artiklarna och ändå få läsaren att se texten i artikeln på samma sätt. 

 

Mannen stoppades av tullen och vid en kontroll visade det sig att bilen var 

full av kartonger med kat. Brottsrubriceringen är narkotikasmuggling och 

straffvärdet uppges vara cirka ett och ett halvt års fängelse. Kat är en 

växtdrog som i Sverige missbrukas i princip uteslutande av somaliska 

invandrare. 

(Avpixlat 2014-04-20) 

 

I ovanstående citat skrivs inte mannens geografiska ursprung ut, men av den strategiskt 

placerade slutnotisen kan läsaren lätt uppfatta skribentens hint om mannens ursprung. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kat
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kat
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...när det är välbekant att det i vissa religiösa/kulturella grupper finns 

föreställningar om skam och heder som kan utgöra ett starkt delmotiv till 

våldsbrott. 

(Avpixlat 2014-04-17) 

 

Här nämns inte vilka grupper skribenten syftar på, men med hjälp av ord som tidigare 

nämnts tillsammans med gruppen kan läsaren med lätthet förstå vad skribenten syftar på 

för ”religiösa/kulturella grupper”. Den negativa framställningen av religionen, som i detta 

fall gjorts av islam, bidrar till att spegla ”de andra” som underordnade. 

 

4.1.3 ”De andra” som underordnade 

Kamali (2005) menar att medier där invandring och integration belyses på ett sådant sätt 

att ”de andra” beskrivs som essentiellt annorlunda har stor påverkan på underordningen av 

dessa personer. Författaren beskriver att det snarare är regel än undantag att mord och 

andra kriminella handlingar, då förövarna har invandrarbakgrund, medialt återspeglas 

som ”kulturella fall”. Detta betyder att dessa typer av kriminella handlingar endast kan 

utföras av ”personer från andra kulturer”.  Samma återspegling gjordes i Avpixlat gällande 

samhällsproblem. Dessa kopplades samman med en grupp som beskrevs på ett sådant sätt 

att företeelsen uppfattades som typisk för just den gruppen. Nedan visas ett citat där 

skribenten påstår att personer med invandrarbakgrund drar ner betygen i skolan.  

 

I Sverige skyller man på dåliga lärare, elefanten i rummet tar ingen notis om. 

Trots att finska elever är bäst i Europa och fjärde bäst bland OECD-länderna 

när det gäller problemlösning med hjälp av dator, säger man som det är – 

invandrarelever drar ned betygen. 

(Avpixlat 2014-04-02) 

 

Den grupp som tydligast beskrevs som underordnade var somalierna. Detta då majoriteten 

av de artiklar som beskrev folkgruppen var vinklade på ett sådant sätt att den problematik 

som gruppen kopplades samman med beskrevs som kontextoberoende. 

 

I Sörmlands och Västmanlands skolor finns 3 000 somaliska elever, en grupp 

som ständigt växer och med den problemen. Idag avhandlades gruppens 

situation på ett seminarium på Mälardalens högskola… Även i Kanada har 

somaliska elever extra svårt med skolan vilket kräver extrainsatser. 
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(Avpixlat 2014-04-23) 

 

Detta skapade en bild av att det är somalierna som är felaktiga och inte samhällsstrukturen 

eller yttre faktorer. Beskrivningen av somaliernas problematik som kontextoberoende 

skedde i 66 % av artiklarna där gruppen beskrevs. Den underordning som tilldelades 

personer med invandrarbakgrund och minoritetsgrupper i Avpixlats artiklar förstärkes 

genom att ställas i relation till ”vi”-gruppens goda egenskaper. 

4.1.4 Det onda och det goda 

Främlingsandraismen i artiklarna förtydligades genom att de negativt speglade 

egenskaperna hos ”de andra” ställdes i kontrast till ”svenskarnas” goda egenskaper. Detta 

tydliggjordes genom kopplingen mellan de samhällsproblem som beskrevs och det 

utpekade geografiska ursprunget, religionen eller utseendet hos de omskrivna. Skribenterna 

påpekade att problemet inte finns hos etniska svenskar, vilka i Avpixlats artiklar 

speglar ”vi”-gruppen. Detta förtydligade ”de andras” underordnade ställning till 

svenskarna. Företeelsen stämmer överens med Kamali beskrivning av hur ”vi”-gruppen, i 

detta fall européerna, ofta beskrivs som de goda och överlägsna medan resten av världen 

tilldelas rollen som den underlägsna fienden (Kamali, 2005). 

 

Jason Kenney har inte meddelat att några specialåtgärder är nödvändiga för 

ungdomar med svenskt ursprung i Alberta. Man kan därmed ifrågasätta om 

det är någon annan anledning att somalier förblir arbetslösa till den grad att 

staten måste skräddarsy program för att hjälpa gruppen trots att arbetsgivare 

skriker efter arbetskraft. 

(Avpixlat 2014-04-19) 

 

I sammanhanget bör nämnas att inga specialprogram för invandrade svenska 

barn har skapats varken i Kanada eller USA för att lösa utbredda problem 

med svenska barn, trots att det finns åtskilligt fler barn med svenskt ursprung 

än med somalisk bakgrund i både Kanada och USA. 

(Avpixlat 2014-04-21) 

 

Ovan beskrivs de påstådda dåliga egenskaperna hos personer med somalisk bakgrund i 

kontrast till de påstådda svenska, goda egenskaperna. 

Skildringen av personer med invandrarbakgrund och minoritetsgrupper i artiklarna var 

sammanfattningsvis negativ. Tydliga markeringar gjordes av ”de andras” osvenskhet. I 

samtliga artiklar där främlingsandraism påträffades beskrevs ”främlingen” med ord som 



22 
 

markerade faktorer som skiljer den/de omskrivna personerna från den ”vanliga svensken”. 

Dessa faktorer ses inte som uttryck för skribentens objektiva uppfattning utan bör tolkas 

utifrån socialkonstruktivismen. Människan är en social produkt påverkad av den sociala 

verklighetens konstruktion samt konstruktionen av den subjektiva upplevelsen av den 

sociala verkligheten (Wenneberg, 2001). Skildringen av personer med invandrarbakgrund 

och minoritetsgrupper har därmed bakgrund i rotade vanor, roller, institutioner, 

eternalisering och objektivering som skapar den sociala verkligheten (ibid.). Enligt Brune 

(2004) bidrar markeringen av personers utländskhet, nationalitet, etnicitet eller geografiskt 

ursprung med ökad spänning till artiklarna. De markeringar som framhävdes i Avpixlats 

texter dominerades av geografiskt ursprung, biologiskt utseende och religion. Ingen annan 

religion har nämnts för att markera ”de andras” religionstillhörighet än islam. I de fallen 

där biologiskt utseende beskrivits, så har detta endast varit för att markera att 

personen/personerna är mörkhyade. 

När samma markering görs upprepade gånger skapas en bild av den beskrivna folkgruppen 

i hjärnan. Detta bidrar till skapandet av en social verkligheten där bilden av den beskrivna 

folkgruppen blir en del av människors världsbild (Wenneberg, 2001).  Negativa attribut 

kopplades samman med de olika folkgrupperna vilket gjorde att dessa grupper skildrades 

som underordnade föreställningen om det svenska folket. De negativa attributen 

framställdes i kontrast till positiva egenskaper som i Avpixlat tillskrevs etniska svenskar. 

Den grupp som tydligast beskrevs som underordnade var somalierna.  

4.2 Stereotypiseringen av ”de andra” 

För att utläsa de stereotypiseringar som förekommer i Avpixlat har variablerna 

främlingsandrafierande benämning och beskrivning av samhällsproblem jämförts med 

geografiskt ursprung, folkgrupp och religion. Detta har gjorts för att utläsa vilken diskurs 

som har använts för att beskriva en specifik grupp i enlighet med Faircloughs analysmetod 

för den diskursiva praktiken (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Stereotypiseringarna 

tolkas som bidragande till skapandet av en subjektiv upplevelse av den sociala verkligheten 

enligt socialkonstruktivismen (Wenneberg, 2001).  

4.2.1 ”EU-migranterna”: De smutsiga, kriminella låtsastiggarna. 

19 % av de 96 artiklarna som genomgått en andra analys hade fokus på gruppen som i 

Avpixlat ofta benämndes som ”EU-migranter”. Denna grupp innefattar människor som har 

sitt ursprung i ett annat EU-land och befinner sig i Sverige tillfälligt. Ord som tiggare, 
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zigenare, EU-tiggare med flera användes för att beskriva gruppen, men tydligare 

beskrivningar av folkgruppen längre in i artiklarna syftade i majoriteten av fallen på 

rumänska romer. I artiklarna kopplades folkgruppen enbart samman med negativa 

företeelser. Tiggeri var det samhällsproblem som oftast speglades i relation till rumänska 

romer. 43 % av artiklarna innehöll en problembeskrivning där folkgruppen beskrevs som 

tiggare.  

 

Idag finns tiggarna över hela landet, och i de större städerna i varje gathörn. 

Undersökningar som Stockholms stads socialförvaltning gjort visar att ca 90 

procent är från Rumänien. 

(Avpixlat 2014-04-08) 

 

I samband med tiggeriet så beskrevs en misstro till de rumänska romernas svåra 

livssituation. 

 

 Som framgår av nyhetsklippet ovan från USA är det dock inte ovanligt att 

tiggare i själva verket är något helt annat än vad de utger sig för att vara. 

(Avpixlat 2014-04-23) 

 

I 31 % av artiklarna fanns berättelser om hur de folkgruppen lurar enskilda individer och 

samhället.  

 

Denna gång handlar det om kringresande personer som använder sig av det 

välbekanta guldbedragarknepet. Bedragarna hejdar förbipasserande och 

erbjuder dem att köpa guldföremål billigt. 

(Avpixlat 2014-04-09) 

 

Även kriminalitet tillskrevs de rumänska romerna i flera fall. 37 % av artiklarna beskrev 

hur folkgruppen ägnar sig åt kriminalitet. 

 

Straffsänkning för zigenartjuv i uppmärksammad rättegång. 

(Avpixlat 2014-04-02) 

 

Oftast var det rån och misshandel som beskrevs i samband med gruppen. 

Förutom de ovanstående problemen som i Avpixlat tillskrevs den rumänsk-romerska 

gruppen, så tillkom även nedsmutsning.  

 

Efter att zigenarna i Högdalen i Stockholm avhysts kvarstod ett veritabelt 

berg av sopor och förstörd terräng. En halv miljon kronor har spenderats på 

att forsla bort hela 121 ton skräp. 

(Avpixlat 2014-04-15) 
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Ovan beskrivs hur de rumänska romerna lämnar skräp och smuts efter sig när de flyttar 

vidare och hur samhället sedan får betala för detta.  

 

Denna folkgrupp innefattar människor som inte är permanent bosatta i Sverige och därför 

kan ses som utlänningar. Främlingsandraism förekom dock även i beskrivningar av 

människor som har Sverige som hemland, men har sitt ursprung i andra länder. 

4.2.2 Den homogena invandrargruppen 

I 61% av de 96 artiklarna som genomgått en andra analys benämndes individer med 

begreppet invandrare.  

 

Att mörka invandrargruppers överrepresentation som gärningsmän är 

uppenbarligen viktigare för media än att vara polisen behjälplig med att få 

fast farliga knivmän och rånare. 

(Avpixlat 2014-04-18) 

 

Ovan ser vi en beskrivning av personer med invandrarbakgrund som en homogen grupp. 

Liknande beskrivningar återfanns i 36 % av artiklarna där människor benämndes som 

invandrare. Det finns dock en motsägelse till huruvida personer med invandrarbakgrund är 

en homogen grupp eller inte. I mer specifika beskrivningar längre in i artiklarna nämndes 

ofta vilken underkategori dessa personer påstods tillhöra. Indelningar av undergrupper 

gjordes utifrån vilken kultur, religion personen hade eller vilken nation personen i fråga 

ursprungligen kom från, men även utifrån andra faktorer som skibenterna framställde som 

gemensamma.  

 

Just nu kan vi bevittna hur våldet i invandrarnas hemländer får konsekvenser 

i våra länder även på ett annat sätt. Säkerhetspolisen i de nordiska länderna 

har samfällt varnat för en ökad risk för terrorbrott i spåren av att 

våldserfarna, krigsavtrubbbade och radikaliserade muslimer återvänder hit 

efter att ha gjort sin jihad-plikt i Syrien tillsammans med al-Qaida-

associerad milis. 

(Avpixlat 2014-04-28) 

 

I citatet ovan benämns invandrare först som en homogen grupp med våld i hemlandet för 

att senare brytas ned till en specifik grupp våldserfarna, krigsavtrubbbade och 

radikaliserade muslimer. När personer endast nämndes som invandrare i artiklarna utan 

benämning av undergrupp så beskrevs dessa personer som en homogen grupp, med samma 

beteende och negativa inverkan på det svenska samhället. 
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Medan Sverige satsar på outbildade invandrare och papperlösa individer 

från konfliktområden som har svårt att integrera sig i det svenska samhället, 

satsar Kanada på högutbildade och människor med specialkunskaper som 

enkelt kan assimilera sig i det kanadensiska samhället. 

(Avpixlat 2014-04-24) 

 

 När undergrupper nämndes i artiklarna, så tillskrevs dessa specifika egenskaper och en 

specifik negativ påverkan på samhället. 

 

Som Avpixlat nyligen rapporterade har Sydney tidigare haft problem med 

muslimska och arabiska invandrare som gängvåldtagit australiska flickor. 

(Avpixlat 2014-04-28) 

 

 Det finns därmed en oklarhet i huruvida personer med invandrarbakgrund sågs som en 

homogen grupp eller inte i Avpixlats artiklar. De undergrupper som oftast omskrevs i 

artiklarna var baserade på den/de omskrivnas religion, geografiska ursprung eller 

biologiska utseende. Enligt Kamali (2005är det är tydligt att den svenska 

invandrarpopulationen, liksom i andra delar av Europa, är uppdelad i olika kategorier med 

olika egenskaper. 

 

 En av de mest citerade av dessa fall är mordet på Fadima Sahindal, en 

tjugofem årig universitetsstudent, som sköts ned av sin far den 20 januari 

2001 i Uppsala. Massmedia tvekande inte att kalla mordet för ett fall 

av ”hedersmord” och såg det som en integrerad del av ”invandrarkulturen”. 

Naturligtvis hade denna ”invandrarkultur” en geografisk plats och gällde 

vissa grupper invandrare och inte hela invandrarpopulationen. Invandrare 

från länder som till exempel USA, England, Frankrike, och Tyskland hör helt 

enkelt inte till kategorin ”de andra”, utan enligt den globala och universella 

rasistiska logiken är en del av ”oss”. Andra grupper, som invandrare från 

afrikanska, asiatiska och latinamerikanska länder blir enligt samma logik 

betraktade och kategoriserade som ”de andra”. 

(Kamali, 2005, sid.55) 

 

En förklaring till denna beskrivning av personer med invandrarbakgrund som både 

homogena och heterogena kan med bakgrund av citatet ovan vara att benämningen 

invandrare går att använda på en så stor grupp människor att den får vidt skilda betydelser i 

olika sammanhang. Vilka invandrare som menas kan sedan specificeras senare i texten. 

Bland de artiklarna där undergruppen var baserad på religion fanns endast en religion 

nämnd; Islam. 
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4.2.3 Den smittsamma vålds-religionen 

Bland de artiklarna som analyserats så var islam den enda religionen som utsattes för 

främlingsandraism. Islam var i fokus för 22 % av de 96 artiklarna som genomgått en andra 

analys. I hälften av dessa artiklar nämndes muslimer i samband med kriminalitet. 

 

Professor i USA: Skammord är kopplat till muslimsk kultur och invandring 

(Avpixlat 2014-04-16) 

 

Brotten som beskrevs var i de flesta fall våldsbrott där förövaren ansågs ha agerat utifrån 

sin religion. Muslimerna speglades som våldsamma i 67 % av artiklarna där fokus var på 

islam.  

 

Det första steget för Sverige borde vara att öppet erkänna det som Kanada 

redan officiellt konstaterat och som en kanadensisk studie bevisar, att 

skamvåld är en invandrad och i hög grad muslimsk företeelse. 

(Avpixlat 2014-04-22) 

 

Precis som ovan, beskrevs våldsamheten i många fall ha sitt ursprung i en hederskultur 

som tillskrevs islam och muslimerna. I artiklarna så beskrevs ingen skillnad på religion och 

kultur. Att vara muslim framställdes i tidningen som en tillhörighet både till en viss 

religion och tillhörande kultur. Muslimer beskrevs som en homogen grupp där religionen 

automatiskt styr över kulturen och dessa blev då till en och samma. 

 

Skamvåld är ett växande problem i Kanada. Enligt en kanadensisk studie är 

dessa brott ett 100 procent invandrarrelaterat fenomen, och framförallt inom 

muslimsk kultur.  

(Avpixlat 2014-04-22) 

 

Med grund i den religion/kultur, som Avpixlat tillskrev muslimer, beskrevs ett 

integrationsproblem där människor stoppas från att integreras in i det svenska samhället på 

grund av deras religion/kultur. 

 

Även i Sverige ökar problemen med muslimska kvinnor som arbetar inom 

sjukvården men som vägrar acceptera de regler om klädsel som av 

hygienskäl och för att hindra överföring av farlig smitta mellan patienter 

finns inom vården. 

(Avpixlat 2014-04-05) 

 

I hälften av artiklarna rörande islam beskrevs en lavinartad spridning av religionen. Denna 

föreställning om att muslimer ska ta över världen sammanfattas i ordet islamisering. 
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Den islamistiska skolkomplotten, i brittisk media benämnd som “the trojan 

horse plot” har, något förenklat, gått till så här: Stiftelsen Park View 

Educational Trust driver flera skolor i Birmingham-området. I stiftelsens 

ledning finns personer som i hemlighet sympatiserar med islamism/muslimsk 

fundamentalism. Dessa personer har troligen stöd från muslimska 

lokalpolitiker med liknande värderingar. 

 

Genom vuxenmobbning och intriger har man försökt skapa en olidlig 

arbetssituation för etniskt brittiska rektorer på vissa skolor. Samtidigt har 

muslimska lärare med liknande extrema värderingar lyckats få konservativa 

muslimska föräldrar med barn på dessa skolor att kritisera rektorerna. Målet 

har varit att få de “oönskade” rektorerna att självmant säga upp sig. 

 

När detta mål uppnåtts har man kunnat se till att anställa rektorer med 

mycket konservativa muslimska värderingar och dessa rektorer har i sin tur 

kunnat anställa lärare med liknande åsikter. På så sätt har man gradvis 

kunnat göra om helt vanliga icke-religiösa skolor till något som närmast 

liknar fundamentalistiska muslimska friskolor. 

(Avpixlat 2014-04-19) 

 

Spridningen av islam kopplades ofta samman med en konspiration där målet var att ta över 

till exempel organisationer och omvandla dessa till att sprida det muslimska budskapet. 

En folkgrupp som beskrevs med bakgrund av både islam och geografiskt ursprung i de 

andrafierande artiklarna var somalier. 

4.2.4 De kriminella, lågutbildade somalierna 

16 % av artiklarna som genomgått en andra analys hade sitt huvudfokus på personer från 

Somalia. Ofta benämndes denna folkgrupp som den somaliska gruppen, vilket betonar att 

personer med somalisk bakgrund inte är en del utav samhället utan en utomstående grupp. 

Till skillnad mot de andra grupperna som speglades i Avpixlats artiklar bestod de flesta av 

dessa texter av information gällande andra länder. Endast 26 % av artiklarna med fokus på 

somalier redogjorde för svenska somaliers situation. 

 

35-årige somaliern Abdi Hakim Haki överklagar nu till Högsta domstolen 

domen för den brutala dödsvåldtäkt han i slutet av september förra året 

gjorde sig skyldig till i garaget under hotell Sheraton i centrala Stockholm. 

(Avpixlat 2014-04-15) 

 

 Resterande 74 % beskrev problem som uppstått för folkgruppen i andra länder för att dra 

slutsatsen att detta även händer i Sverige. I en artikel med rubriken: 
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Somalier i USA svarslösa efter senaste morden inom gruppen 

(Avpixlat 2014-04-26) 

 

Fanns följande citat: 

 

Återigen ser vi att somalisk invandring till civilsamhällen skapar mycket 

komplicerade situationer och kriminalitet som inte verkar gå att lösa. 

(Avpixlat 2014-04-26) 

 

Denna artikel visar både hur somaliska invandrare benämndes som grupp samt att 

gruppens situation beskrevs som lika oberoende av kontext. 

 

I 53 % av artiklarna med fokus på somalier förekom kopplingar mellan personer med 

somaliskt ursprung och kriminalitet. Kriminaliteten som beskrevs var varierande, men ofta 

av grov karaktär så som mord eller våldtäkt. 

 

Somaliska invandrare i både USA och Kanada utpekas av både polis och 

säkerhetstjänster för att regelbundet vara inblandade i grov kriminalitet 

såsom gäng, droger, sexhandel, vapen och mord, något som också 

nordamerikansk media regelbundet rapporterar om. 

(Avpixlat 2014-04-18) 

 

Kopplingar till låg utbildningsgrad och dålig inlärningsförmåga var också något som ofta 

förekom i artiklar som beskrev denna stereotypiserade grupp. I 46 % av artiklarna förekom 

denna koppling och det som beskrevs var låg utbildning från hemlandet, låg intelligens, 

ovilja att lära samt anlag för diagnoser så som autism och ADHD. 

 

Dessa yrken borde ju rimligtvis passa somalier som handsken eftersom den 

svenska politiskt korrekta falangen påstår att just somaliska invandrare är 

välutbildade med expertkunskaper. Troligen har dessa välutbildade somalier 

dock endast invandrat till Sverige och uppenbarligen inte till Kanada. 

(Avpixlat 2014-04-21) 

 

Enligt universitetsstudien har ett av 32 barn i åldern sju till nio år inom den 

somaliska gruppen autism, vilket är en alarmerande hög andel. 

(Avpixlat 2014-04-07) 

 

Somalier och människor med afrikanskt ursprung benämndes inte alltid med geografiskt 

ursprung i artiklarna. Även främlingsandraism med grund i biologiskt utseende förekom. 
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4.2.5 Den särbehandlade mörka faran 

12 % av artiklarna som genomgått en andra analys beskrev ”de andra” utifrån biologiskt 

utseende. I 100 % av dessa artiklar låg fokus på mörkhyade individer. Artiklarna skildrade 

mörkhyade människor som en folkgrupp och beskrev en omvänd diskriminering i 

samhället där denna grupp har företräde och behandlas bättre än vita medborgare. Denna 

beskrivning gjordes i 50 % av de artiklarna där mörkhyade individer var i fokus. 

 

Det innebär alltså med anda ord att viss hudfärg skulle bli meriterande eller 

omvänt ett godtagbart skäl att neka någon en anställning. För Kawesa 

handlar det förstås om att det är vita svenskar som ska nekas och svarta 

svenskar som ska ges företräde men för att inse exakt hur rasistiskt detta är 

behöver man bara vända på principen. 

(Avpixlat 2014-04-04) 

 

Kriminalitet var också ett problem som beskrevs i samband med mörkhyade personer. I två 

tredjedelar av artiklarna där mörkhyade människor var i fokus beskrev skribenten 

signalement på rånare. Rubrikerna kopplade tydligt samman hudfärgen med brottet. 

Exempel på sådana rubriker är: 

 

Mörkhyade män rånade äldre par. 

(Avpixlat 2014-04-19) 

 

Mörkhyade ynglingar söks efter väpnat personrån. 

(Avpixlat 2014-04-17) 

 

Mörkhyade rånare i hiphop-kläder. 

(Avpixlat 2014-04-01) 

 

Sammanfattningsvis hittades  fem tydliga stereotypiseringar i artiklarna. De folkgrupper 

som utsattes för främlingsandraism var: rumänska romer, personer med invandrarbakgrund, 

muslimer, personer med somalisk bakgrund samt mörkhyade individer. Dessa folkgrupper 

stereotypiserades upprepande med egenskaper som kopplades till religion, geografiskt 

ursprung och/eller biologiskt utseende. Dessa stereotypiseringar bidrar till att konstruera en 

social verklighet där stereotyper av personer med specifikt ursprung, biologiskt utseende 

eller specifik religion kan komma att upplevas som självklar kunskap (Wenneberg, 2001). 

4.3 Slutsats 

Främlingsandraism har funnits i 72 % av artiklarna som publicerats i webbtidningen 

Avpixlat under rubriken invandring i april 2014. Av dessa artiklar har 96 % grundat 
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främlingsandraism på geografiskt ursprung (personer med invandrarbakgrund, rumänska 

romer och somalier). 22 % av artiklarna har grundat främlingsandraism på religionen islam. 

Ingen annan religion har nämnts för att markera ”de andras” religionstillhörighet. 12 % av 

artiklarna har utgått från biologiskt utseende i skapandet av främlingsandraism. I de fallen 

där biologiskt utseende har beskrivits, så har detta endast varit för att markera att 

personen/personerna är mörkhyade och ingen annan utseendefaktor har funnits. I många 

artiklar skapades främlingsandraism utifrån fler faktorer. Invandrargruppen beskrevs ofta 

ihop med både religion och biologiskt utseende. 

 

Sydney i Australien upplever ett växande problem med invandrare från Afrika 

och Mellanöstern som gängvåldtar minderåriga flickor. Som Avpixlat nyligen 

rapporterade har Sydney tidigare haft problem med muslimska och arabiska 

invandrare som gängvåldtagit australiska flickor. 

(Avpixlat 2014-04-28) 

 

 

Ovan visas hur personer först beskrivs utifrån geografiskt ursprung och sedan även genom 

religion. Personer med invandrarbakgrund kan till exempel beskrivas som muslimer och 

mörkhyade i samma text.  Att flera faktorer ofta vävdes samman på detta sätt i Avpixlats 

artiklar gör att artiklarnas procentdel överstiger 100.  

 

Skildringen av personer med invandrarbakgrund och minoritetsgrupper i tidningen 

Avpixlat var negativ i 72 % av artiklarna under rubriken invandring som publicerades i 

april månad. Tydliga markeringar gjordes av ”de andras” osvenskhet. De skillnader mellan 

den/de omskrivna och det svenska folket som framhävdes i texterna dominerades av 

geografiskt ursprung, biologiskt utseende och religion. De folkgrupper som utsattes för 

främlingsandraism grundad på faktorerna ovan var: Rumänska romer, personer med 

invandrarbakgrund, muslimer, personer med somalisk bakgrund samt mörkhyade individer. 

Negativa attribut kopplades samman med de olika folkgrupperna och detta bidrog till att 

dessa grupper skildrades som underordnade den föreställning om det svenska folket som 

tidningen förmedlar. De negativa attributen framställdes även i kontrast till positiva 

egenskaper som i Avpixlat tillskrevs etniska svenskar. Den grupp som tydligast beskrevs 

som underordnade var somalier.  
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5. Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att genom kritisk diskursanalys analysera texter som 

speglar främlingsandraism i tidningen Avpixlat. Frågeställningarna som har styrt denna 

uppsats är: Hur skildras personer med invandrarbakgrund och minoritetsgrupper i Avpixlat? 

Hur skildras underordningen av ”de andra”? Samt, hur stereotypiseras dessa grupper? För 

att besvara dessa frågeställningar har jag analyserat samtliga artiklar i Avpixlats 

webbtidning under rubriken invandring som publicerats i april 2014. Studiens resultat visar 

på en negativ främlingsdiskurs där personer med invandrarbakgrund och minoritetsgrupper 

å grund av av geografiskt ursprung, religion och biologiskt utseende beskrivs som sämre än 

personer med svensk etnicitet. 

De grupper som stereotypiserades i artiklarna var: Rumänska romer, personer med 

invandrarbakgrund, muslimer, personer med somalisk bakgrund samt mörkhyade individer. 

Dessa grupper har beskrivits med negativa egenskaper på ett sätt som framställer dem som 

underordnade svenskar.  

Jag anser att resultaten tydligt har redovisats och inte speglat dessa efter mina egna åsikter 

och värderingar. Resultaten utgår ifrån min uppfattning av verkligheten under den 

begränsade tidsperiod då denna studie är gjord. Jag är medveten om att resultaten i denna 

studie endast är en version av verkligheten och anser att detta tydliggjorts. På så sätt har 

risken minskat för att resultaten skall tolkas som en absolut sanning av framtida läsare. 

Den metod som valts har enligt min uppfattning gagnat studien, hjälpt mig att behålla 

fokus på uppsatsens frågeställning samt minskat risken för egna tolkningar. I och med att 

denna studie fokuserat på medias makt att konstruera ”de andra”, så har diskursanalys 

lämpat sig som analysförfarande i studien. Under studiens problemformulering framgår att 

kunskapen som studiens resultat genererat behövs för att kunna genomföra en förändring 

av ett känt samhällsproblem. Då Winther Jørgensen och Phillips (2000) menar att de 

förhållanden som redovisas i en diskursanalys ska gå att kritisera och använda för att skapa 

förslag till social förändring, så anser jag att metodvalet har lämpat sig för studien. 

 

Jag menar att det finns en fara i det upprepande stereotypiserandet av ”de andra”, då detta 

vidmakthåller en skrämmande bild av dessa individer som får klyftorna i samhället att öka 

istället för att ena människor genom vetskapen att alla i grunden har samma värde.  
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De upplevelser, tidigare erfarenheter och historiska förutsättningar som gör att människor 

beter sig på olika sätt, har olika åsikter och ser olika ut, är som tidigare i studien beskrivits 

sociala konstruktioner. Detta gör att företeelser som i Sverige ses som oacceptabla i dagens 

kontext, imorgon kan ses på ett helt annat sätt om kontexten plötsligt skulle ändras. Jag 

anser att den skildring som görs i Avpixlats artiklar målar upp en bild av vissa egenskaper, 

beteenden eller andra faktorer som felaktiga och närmast onda.  

 

Genom medias påverkan på samhället och samhällets påverkan på media, vidmakthålls 

denna föreställning om vad som är rätt och fel. När majoriteten i samhället sedan enas om 

åsikter kring vad som är rätt och fel är det lätt att detta ses som något statiskt. Detta gör att 

de som bryter mot samhällets normer och värderingar ses som dåliga människor eller 

människor med felaktigt beteende. För att bryta denna negativa spiral där människor drivs 

allt längre ifrån varandra, så är min uppfattning att människor måste göras medvetna om de 

bakomliggande faktorer som gör att olika individer skiljer sig åt och att dessa är i ständig 

förändring.  

 

Mina upplevelser av dagens samhälle är att få människor är informerade och utbildade att 

vara källkritiska samt att det finns en låg medvetenhet gällande hur, det som ofta ses 

som ”absolut kunskap”, skapas. För att bryta vidmakthållandet av främlingsandraismen 

anser jag att kunskapsgraden kring det som ovan beskrivits bör utredas. För att förändra 

rådande samhällsproblem, så är min uppfattning att  beslut om åtgärder bör  göras utifrån 

kunskap om hur dagsläget ser ut. Ett förslag på vidare forskning är därför en kartläggning 

av individers kunskap kring källkritik och kunskapsskapande.  

 

Under tiden som ägnats åt att analysera Avpixlats artiklar, så har jag även av rent intresse 

läst en del i kommentatorsfältet. Det finns många starka åsikter och även hatiska 

kommentarer tillhörande många av artiklarna i Avpixlats webbtidning. Då den bild som 

tidningen ger av personer med invandrarbakgrund och minoritetsgrupper nu har undersökts, 

så skulle ännu en givande vidare forskning vara att redogöra för den skildring som görs av 

tidningens läsare. Som Hadenius och Weibull (2005) beskriver, så finns det två 

huvudsakliga maktaspekter gällande media; medias makt att att påverka sina läsare samt 

läsarnas makt över mediernas nyhetsflöde. Denna studie har framför allt fokuserat på 

medias makt över läsarna. Genom att analysera de kommentarer som finns i webbtidningen, 
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så kan studien kompletteras med information om läsarnas makt över skildringen av 

personer med invandrarbakgrund och minoritetsgrupper i Avpixlat. 
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2014-04-05 Muslimsk man dömdes för antisemitiska mordhot mot SD-politiker 

2014-04-05 Muslimsk sjukhuspersonal respekterar inte klädregler 

2014-04-05 Lyxflyktingar och naiva svenska politiker 

2014-04-05 Ytterligare liberalisering av invandringspolitiken 

2014-04-04 “Svensk” gripen i Kenya misstänkt för rekrytering till al-Shabaab 

2014-04-04 Afrosvensk genusforskare vill ha raskvotering på arbetsmarknaden 

2014-04-04 Ingen begränsad arbetskraftsinvandring för S 

2014-04-04 Gotland vill locka nyanlända flyktingar 

2014-04-04 Den svenska invandringspolitiken analyseras i ny bok 

2014-04-04 Köpenhamnspolisen talar klarspråk om gaturån 

2014-04-04 Zigenare i Storbritannien lever gott på bidrag 

2014-04-03 Krismöte i Biskopsgården efter pistolhot mot kommunanställd 

2014-04-03 “EU-migranter” använder välkänt bedrägeriknep 

2014-04-03 Dystopisk bild av Sverige i amerikansk media 

2014-04-03 Politiker slår larm om maffia och prostitution i invandrarområde 

2014-04-02 SD vill skärpa terroristlag 

2014-04-02 Invandrare sänker PISA-resultat 

2014-04-02 Straffsänkning för zigenartjuv i uppmärksammad rättegång 

2014-04-02 Migrationsverkets lokaler vandaliserades av vänsteraktivister 



41 
 

2014-04-01 Nya gängbråk i Örebro i samband med rättegång 

2014-04-01 Mörkhyade rånare i hiphop-kläder 

2014-04-01 Affes tar pulsen på folkutbytet 

    2014-04-01 Somalisk invandrare åtalad i Kanadas tredje terroristrättegång på kort tid 
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Bilaga – del av analysmatris 

Datum Rubrik artikel 
Främlings
andraism 

Positiv/neg
ativ till 
invandrare/
minoriteter Islam 

Kristen
dom 

Ann
an 
relig
ion 

Geografiskt 
ursprung/ 
grupp 

Samhällsproble
m 

2014-04-30 

Politikerna 
duckar för 
beslut om 
tiggareländet 
eftersom det 
är valår 

EU-
tiggarna, 
rumänska 
zigenare, 
tiggarna,  negativ 

   

rumänska 
romer 

tiggeri, 
nedskräpning, 
spridning 

2014-04-30 

Alliansen och 
MP erkänner 
missbruk av 
arbetskraftsin
vandring 

inget-
struken 

      

2014-04-30 

Nya fakta 
avslöjas om 
islamistisk 
skolkomplott i 
England 

muslimer, 
muslimsk
a elever,  negativ Ja 

  

muslimer islamisering 

2014-04-30 

Brittiska 
folket: UKIP:s 
valannonser 
är inte 
rasistiska 

inget-
struken 

      

2014-04-30 

Kanada 
ämnar 
förstärka 
gränssäkerhe
ten 

asylsökan
de, 
invandrar
e negativ 

   

invandrare lurar systemet 

2014-04-30 

Tre skadade i 
våldsam 
uppgörelse 
på 
Gärdshyttans 
asylboende 

asylsökan
de  negativ 

   

invandrare 

kriminalitet, 
våldsamhet, 
otacksamhet 

2014-04-29 

“Kaotisk 
situation” på 
invandrartät 
skola i 
Lammhult 

elever 
som 
nyligen 
kommit till 
Sverige,  negativ 

   

invandrare låg utbildning 

2014-04-29 

Invandrarpap
pa åtalas för 
år av brutal 
misshandel 
av fru och  

invandrar
pappa, 
förövaren 
har 
utomvästli negativ 

   

invandrare 
våldsamhet, 
kriminalitet 



43 
 

 


