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Abstract

Sweden and the hidden racism 

The purpose of this study was to investigate how three Swedish news publications writes about 

integration and immigrants. The news articles were analyzed with a rhetorical analysis. The method 

was supplemented with theories of media and ethnicity, agenda setting theory and gatekeeping 

theory. This study resulted in the conclusion that racist discourses are found in the three news 

publications, regardless of political color, writer or article genre. Many of the articles makes a clear 

division of "us and them", where "them" is defined by the text's "us", who are often Swedes. 

"Them" is described by the attributes that ”us” don't want to be associated with. Immigrants are 

often portrayed as victims of their culture or as a threat to Western society. There is also a clear link 

between immigrants, Islam and Muslims irrespective of where the immigrants come from. The 

articles on integration continues to talk of immigrants as a unified group but these articles are 

accusing politicians and organizations to a greater extent, for the integration problematics. Both 

topics are discussed mainly on the basis of values and feelings and statistics showing the whole 

context is missing.
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1. Inledning 

There is no need to argue here the overall power of media in modern ”information” societies, skrev

Teun van Dijk (2000) för femton år sedan. van Dijk menar att medierna har en mycket viktig roll i 

våra liv; det vi inte ser med våra egna ögon eller hör talas om från vänner, har vi fått kunskap om 

via medierna. Hans tes har fortsatt bevisats av forskare som även menar att medierna påverkar hur 

vi uppfattar ”vi och dem” samt ”medborgare och främling” (van Dijk 2000; Brune 2003; Horsti 

2013). De senaste åren har en extrem högerfront dragit in i politiken och i och med detta har 

ämnena integration och invandring blivit allt mer förekommande i medierna. Riksdagspartiet 

Sverigedemokraterna [SD] driver en tydlig marsch mot ett ”rent” Sverige och tar fasta på att vi ska 

värna om våra traditioner och vårt språk (Sverigedemokraterna, Regionpolitiken). I SD:s fotspår har

nättidningen Avpixlat sedan 2011 publicerat mer eller mindre främlingsfientliga artiklar. På 

Avpixlats webbsida skriver de att dem med “små medel till sitt förfogande” vill förmedla “nyheter 

och debatt ur synvinklar och om en verklighet som övriga medier i kartellbildning med varandra 

och det politiska etablissemanget undanhåller medborgarna.” Av övriga medier har nättidningen 

anklagats för att vara högerextrem och rasistisk (Wisterberg 2013; Baas & Holmén 2013; Sköld 

2014). I och med mediernas inflytande på medborgarna kan det ses som problematiskt att rasistiska 

och främlingsfientliga åsikter får ta plats i tidningar och i Avpixlat till synes ofiltrerat. Detta medför 

att kritiska analyser av vilken bild som medierna förmedlar är fortsatt viktigt. Denna undersökning 

ämnar lyfta underliggande meningar i nyhetstexter och artiklar i svensk press kopplat till ämnena 

integration och invandring.  

1.2 Syfte och frågeställningar

Studien ämnar ta reda på hur tre svenska nyhetspublikationer – Aftonbladet, Svenska Dagbladet 

samt Avpixlat, skriver om integration och invandring.

1. Vilken typ av ämnen diskuteras oftast i artiklar med orden invandring och integration i?

2. Finns det några likheter/skillnader mellan tidningarna?

3. Vilken typ av argument är vanligast förekommande?
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1.3 Begreppsdefinitioner; Etnicitet, ras och rasism. 

Etnicitet: ”identifikation med och känsla av tillhörighet till en etnisk grupp.”

Termen kommer ursprungligen från grekiskans ethnos (’folk’), vilket kunde användas i relation till

hedningar, en grupp människor, en stam eller ett folk. Etnicitet används oftare i kulturella och 

sociala sammanhang och syftar mer till en känsla av tillhörighet och behöver inte handla om direkt 

släktskap eller landsgränser (www.ne.se; LiU 2015).

Ras: ”undergrupp inom en art vilken har utseendemässiga eller fysiologiska särdrag som skiljer den 

från andra undergrupper inom arten.” Vad gäller människosläktet finns inte lika distinkta skillnader 

som vid till exempel hundar, vilket gör att en indelning i raser saknar mening och är mycket svårt 

att genomföra (Petterson 2009). Antaganden om skillnader i intelligens, utseende, beteende och 

personlighet saknar vetenskaplig grund. Dessa trosuppfattningar anses snarare vara grunden till 

rasism (se nedan; www.ne.se). Av denna anledning kommer etnicitet att användas i denna uppsats 

och inte begreppet ras.

Rasism: ett socialt system av etniska- eller ras-skiljaktigheter som likt sexism är baserat på

klasskillnader. Systemet har två huvudkomponenter: det sociala och det kognitiva. Det sociala 

innefattar rasism som uttrycks i vår vardag, vardagsdiskrimineringen på arbetsplatser, i hemmet och

på gatan. Den kognitiva nivån består av de trosuppfattningar som människor har vad gäller kunskap,

ideologi, normer och värderingar (van Dijk 2000:35f).

2. Tidigare forskning

2014 skrev Tina Larsson en masteruppsats om Rinkeby. Larsson genomförde en komparativ 

diskursanalys av mediers rapportering kring och om förorten Rinkeby, av åren 2000 och 2010. 

Analysen gjordes på nyhetsartiklar från Dagens Nyheter och Aftonbladet. Studien visar att 

artiklarna i huvudsak handlar om stereotypa ämnen som utanförskap, kriminalitet och övriga sociala

problem. Larsson menar att medierna speglar och skapar rasistiska tanke- och samhällsstrukturer. 

Den diskursiva praktiken visar också att medierna blir en kanal för den härskande gruppens 

maktutövning - den vita medelklass mannen. Då en övervägande del av journalistkåren består av 

vita medelklass män (Larsson 2014). Den är intressant då Larsson till skillnad från denna studie har 

2

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/


med maktteorier som Hegemoni och Medierna som kanal för maktutövning. 

Vidare på samma ämne undersökte Michelle Muntau 2014, Aftonbladet och Dagens 

nyheters rapportering om kärrtorpsdemonstrationen i december 2013. Uppsatsens syfte var att 

jämföra Aftonbladet och Dagens Nyheters rapportering och diskussion om den antirasistiska och 

antinazistiska kärrtorpsdemonstrationen den 15 december 2013. Författaren studerade uttryck för 

undertryckt rasism och ett “vi och dem-tänk” i artiklarna. En av författarens frågeställningar var; 

“Hur diskuterades nazism, högerextremism, vänsterextremism och våld i samband med 

demonstrationen?” Skribenten kommer fram till att det finns ett behov hos medierna och i längden 

även publiken, av att kategorisera demonstranterna mellan “goda” och “onda”. Studien är intressant 

då den har lyft och problematiserat uppdelningen av demonstranterna som goda och onda. 

Även Karina Horsti, forskare vid Helsingfors universitet har funnit dessa tendenser i övriga 

Europa. Horsti (2013) har genomfört en kvalitativ textanalys på ämnet ”asylsökande”. Hon menar 

att medierna i Europa har en tendens att dela upp asylsökande som antingen offer eller hot. De som 

presenteras med en hotbild beskrivs ofta som kriminella eller att de ”utnyttjar systemet”, samt att de

riskerar att komma med sjukdomar och oreda till samhället. De övriga framställs ofta som offer för 

”deras” kultur och offer för ett allmänt politisk förtryck. Att framhålla asylsökande som människor 

som kommer att hjälpa till i det nya samhället de önskar ta del av, är mycket ovanligt. Horsti fann 

också att de som talade för de asylsökandes rätt i medierna, var till större del stora organisationer. 

Detta förklaras genom att organisationerna passar in i journalisternas system och arbetssätt, då 

många av dem bland annat har en talesperson att kontakta. Horsti (2013) observerade även att 

detaljer om den asylsökandes orsak till flykt ofta var sparsamma i de stora medierna. Hon menar 

också att i de Nordiska länderna är det inte ovanligt att rättfärdiga utvisning eller nekande av asyl 

med argumentet;  ”Deras” syn på jämlikhet och feminism kommer att föra den relativt öppna och 

framåtskridande diskussionen vi har bakåt”. Horstis forskning är intressant då den tydligare visar på

uppdelningen av asylsökande som hot eller offer. Båda bilderna utgår från ett ”vi och dem” 

perspektiv där deras kultur på olika sätt framställs som problematisk. Antingen mot de själva som 

flyktingar eller som ett hot mot den västerländska kulturen, där hotbilden egentligen består av en 

rädsla för förändring hos oss. 

Till skillnad från de två uppsatser som beskrivs ovan av Larsson och Muntau är detta en 

studie av ämnena integration och invandring i svensk press utan att en explicit händelse är kopplat 

till dem. Denna undersökning kan hjälpa till att svara på huruvida de rasistiska diskurser den 

tidigare forskningen har hittat, även finns i dagliga nyheter.
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3. Teori

Nedan presenteras det teoretiska ramverk som använts i undersökningen. Teorierna är nödvändiga 

för undersökningens hypotesskapande och försätter analysresultaten i dess existentiella kontext. 

Det vill säga att teorierna kan hjälpa till att förankra resultaten i verkligheten (Hartman 2004:109-

112). 

3.1 Dagordningsteorin

Redan år 1922 argumenterar Walter Lippmann för att nyheter och sanning inte är detsamma. 

Lippman beskriver att den exakta kunskapen utgör en mycket liten del av all den kunskap vi 

besitter. Och även den kunskap som är sann kräver tolkning. Varje historia kan berättas på 

hundratals olika sätt och därmed tolkas på lika många (Lippmann 1946:270ff). För att ett samhälle 

ska fungera och kunna utvecklas krävs det att vi som individer samt att de politiker som styr, kan 

prioritera. Vi måste välja ut frågor och göra val som för oss framåt, dessa frågor och prioriteringar 

kan sägas vara vår agenda eller dagordning. Dagordningen är flytande och förändras bland annat 

när viktiga politiska beslut tas eller när kriser inträffar (Dearing & Rogers 1992:1f). Denna teori 

tillämpas för att kunna placera undersökningen i en social kontext – där mediernas betydelse för 

medborgarna kan diskuteras. 

Mediernas effekter på samhället och medborgarna har länge diskuterats bland forskare och 

en av de teorier som kommit att betyda mest de senaste hundra åren är dagordningsteorin. Med det 

nya synsättet som teorin erbjöd gick man ifrån 1920- och 1930-talens syn på konsumenterna som 

passiva mottagare som inte kunde värja sig från mediernas budskap, till att ta hänsyn till 

mottagarnas livssituation och umgänge. Doktor i medie- och kommunikationsvetenskap Adam 

Shehata beskriver dagordningsteorin som ett ramverk där mediernas betydelse för konsumenternas 

dagordning kan förklaras. Det vill säga, det som medierna talar om pratar medborgarna om. Med 

detta menar dock inte forskarna att konsumenterna nödvändigtvis har samma åsikter som de 

budskap medierna sänder ut (Shehata 2012:317fff; Dearing & Rogers1992:1f; Lippmann 1946).

Maxwell McComb (1994:14) menar vidare att mediernas inflytande på publikens 

dagordning har en direkt koppling till publikens behov av orientering i en fråga. Desto komplexare 

en fråga är och desto mer den behöver förklaras, ju större chans finns det att publiken adapterar 

mediernas förklaring. Det är dock viktigt att påpeka att publikens tidigare kunskap i ämnet påverkar

tolkningen av medierna. De personer som har kunskap i en fråga eller personlig erfarenhet kommer 
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mer troligt bilda sin egen uppfattning (McComb 1994:14). Det kan antas att en del av medborgarna 

i Sverige inte har så stor kontakt med andra- och första generationens invandrare. Med 

dagordningsteorin i åtanke är det då troligt att dessa personer skapar sin bild av invandrare via 

medierna (se även 3.2 Medier och etnicitet). Därför är det intressant att använda dagordningsteorin i

denna studie. Att medierna påverkar publiken har vi nu konstaterat, men McComb menar att 

medierna även påverkar varandra. Han tar som exempel en av de största Amerikanska tidningarna 

The New York Times som han menar är med och sätter agendan för den övriga pressen (McComb 

1994:15). Det är troligt att Aftonbladet som är mer riktat mot sensationsjournalistik i viss mån sätter

sin agenda efter bland annat dagspressen, som Svenska Dagbladet. 

Detta leder oss vidare till begreppet gatekeeping. Pamela Shoemaker (1991:1f) menar att 

alla som arbetar med kommunikation i viss mån är gatekeepers. Hon beskriver vidare att det är 

omöjligt för all information att spridas vidare, men det är också omöjligt att sända ut ett budskap 

utan att på något vis forma det (Shoemaker 1991:2). Denna teori kan hjälpa mig att förklara hur och

varför nyheter väljs ut och formges. Gatekeepers i journalistiska sammanhang är oftast 

redaktören/redaktionen som väljer ut vad som publiceras och hur stor plats nyheter och 

åsiktsmaterial får. Orginalbegreppet på engelska kallas för editorial gatekeeping (Dearing & 

Rogers1992:11; Lippman 1946:267ff; McComb 1994:4). För denna undersökning är gatekeeping 

inom journalistiska sammanhang mest relevant och termen kommer därför att diskuteras utifrån det 

området i detta teorikapitel. Gatekeeping processen involverar gallring av ett stort antal 

meddelanden eller information som väljs ut för att sedan sändas ut till målgruppen. Ett meddelande 

kan gå igenom flera ”gates” innan det publiceras och gallringen kan gälla hela eller bitar av 

meddelandet (Shoemaker 1991:2). På en redaktion sker gallring av nyheter vid upprepade tillfällen i

processen; dess nyhetsvärde prövas mot vilka de övriga nyheterna är samma dag, vad det 

tillgängliga bildmaterialet är och huruvida andra medier rapporterat om samma nyhet eller ej. 

Undersökningar har visat att den svenska journalistkåren är en relativt homogen grupp vad gäller 

social, etnisk och ekonomisk bakgrund. Då de som agerar gatekeepers är en så pass homogen grupp,

riskerar det att samtliga av de nyheter som går igenom grinden och slutligen blir publicerade har 

valts utifrån journalistkårens gemensamma intressen och värderingar. Detta kan medföra att en stor 

del av befolkningen riskerar att bli felrepresenterade eller helt bortglömda (Ghersetti 2012:218f; 

Husband 2000:201).

På senare tid har dock de traditionella mediernas makt kritiserats. Internet har genom den 

nya kanalen erbjudit medborgarna en makt som de tidigare inte haft, medborgarna kan nu själva ta 

del av och sprida information (Hadenius et. al 2011:131). Trots den stora mängd information som 

finns att tillgå på internet är de största medieföretagen på internet fortfarande de traditionella 
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mediernas webbsidor (Hadenius et. al. 2011:131). Internet har gjort att den traditionella synen på 

gatekeepers har förändrats men fortfarande har användaren kvar samma behov av sortering och 

gallring av information (Bro & Wallberg 2015). Internet kan inte antas utesluta att nyheter i 

traditionella medier väljs ut och formges för att kunna kommuniceras ut till medborgarna, vilket 

således betyder att andra nyheter väljs bort. 

3.2 Medier och etnicitet

Mer specifikt påverkar medierna inte bara vår dagordning utan forskare har påvisat att de i stor 

utsträckning påverkar hur medborgarna uppfattar och förstår sociala och kulturella maktspel (Cottle 

& van Dijk 2000). Med dagordningsteorin som bakgrund kan vi konstatera att medierna även 

hjälper till och formar vår uppfattning om vilka vi är och vilka vi inte är, vilka “de andra” är, 

betydelsen av ”medborgare och främling” samt skillnaden på ”vän och fiende” och mycket mer (se 

3.1 Dagordningsteorin; Cottle 2000:5). Cottle (2000:5) menar att det därför är mycket viktigt att 

göra analyser av medier i förhållande till rasism för att upptäcka underliggande strukturer som finns

inbäddade och reproduceras i sociala diskurser. 

En av de mest oklara strukturer utifrån vilken vi skapar mening i samhället, menar Cottle är 

nyhetsvärdering. Det är ett sätt att värdera nyheter på som används och har använts av journalister 

under en mycket lång tid. Det finns ingen exakt vetenskap om detta men forskare talar generellt om 

fyra kriterier; Närhet, sensation, elitcentrering och konflikt (Ghersetti 2012:212). Närhet 

innefattar en nyhets geografiska, kulturella och tidsmässiga avstånd. Ju närmare vi har en nyhet på 

dessa punkter ju troligare är det att vi blir berörda. Detta kan sägas vara en orsak till att vi oftare hör

om nyheter från Danmark än från Namibia då vi är närmare danskarna geografisk, tidsmässigt men 

också kulturmässigt. En nyhet publiceras också mer troligt om det är en sensation, något oväntat 

och överraskande. Om en nyhet inte alls innehöll någon form av sensation menar Ghersetti 

(2012:213) att det vore osannolikt att nyheten alls skulle publiceras. Personerna i nyheterna har ofta 

någon form av elitposition i samhället, det kan vara som politiker, journalist eller någon som 

personer ser upp till. Detta förklaras med att de ofta har tillgång till information som medierna 

efterfrågar. De har ofta en livsstil som skiljer sig från majoriteten av befolkningen vilket gör att de 

kan köpa, uppleva och skapa saker av sensationsartad karaktär. Elitaktörer i medierna innefattar 

också organisationer, institutioner och nationer med stor makt (Ghersetti 2012:213f). Konflikter 

mellan de aktörer jag har beskrivit ovan är ofta nyheter som väljs ut och publiceras. Ghersetti 

(2012:214) menar att en förklaring till detta kan vara att en konflikt mellan exempelvis lokala 

medborgare och lokala politiker oftare är enklare att förklara än de sociala, kulturella och politiska 
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orsaker som ligger bakom, vilket gör att journalisten ofta fokuserar på konflikten i sig. 

Utifrån denna struktur rapporterar journalister ofta om etniska minoriteter i sammanhang som 

många gånger innebär konflikt, brott och kontroversiella frågor (Cottle 2000:21f). Ylva Brune är en 

massmedieforskare med specialitet på nyhetsmediers rapportering om invandring och islam. Brune 

(2003:49) menar att en av rötterna till den problematik Cottle och van Dijk (2000) talar om, är 

mediernas upprepning. Trots att det finns en viss mångfald av arter på texter och olika 

tidningsformer – så som kvälls- och dagspress och inom dessa; krönikor, debatter, nyheter, notiser, 

med mera – menar Brune att medierna presenterar en relativt homogen bild. Detta skapar en 

fixering vid en bild av ”invandrare”. Problematiken är inte att medierna nödvändigtvis presenterar 

en felaktig bild, utan att de alla presenterar samma bild (Brune 2003:49f). 

Brune använde i en rapport om rasism gjord för regeringen 2006, begreppet ”andrafiering” 

vilket kommer att tillämpas i denna undersökning. Begreppet används för att teoretisera 

uppdelningen av ”vi och dem”. Texternas ”vi” beskrivs som personer som har en maktposition då 

”dem” utformas och bedöms efter textens ”vi”. ”Dem” i texten får alltså inte definiera sig själva och

klumpas ofta ihop till en grupp med samma egenskaper (SOU 2006:21). Detta syns i nyhetsmediers 

rapportering om invandrare där de ofta beskrivs som ”många invandrarmän känner igen sig i...”, 

vilket hänvisar till att alla ”invandrarmän” i viss mån är lika. Detta kan även liknas vid Horstis 

(2013) forskning där hon fann att nyhetspressen ofta skrev i termer om ”deras kultur”. Det är 

intressant att undersöka huruvida jag kan finna den andrafiering och de homogena uttryck som 

Brune och Horsti talar om. Mediernas bild på invandrare kan även antas skapa en homogen bild hos

övriga medborgare av invandrare (se 3.1 Dagordningsteorin). Brune (2003:50), likt Horsti (2013) 

talar även om den offerroll som invandrare ofta placeras i. Nyhetsartiklarna beskriver det ofta som 

en mycket svår situation som de själva inte kan ta sig ur. Det finns även en kategori som är vanligt 

förekommande, där det talas om dem i en diskurs där de själva inte har en röst. Detta gäller ofta i 

politiska förslag, där det talas om ”invandrare” som en grupp som på något sätt ska åtgärdas eller få 

hjälp. På detta sätt får det en form av offerroll där de själva inte får uttala sig. 

4. Material och metod 
Materialet till analysen består av tolv artiklar från tre av varandra oberoende nyhetssajter: 

Aftonbladet, Svenska Dagbladet samt nättidningen Avpixlat. Ett syfte med denna undersökning är 

att göra en jämförelse mellan tre olika nyhetspublikationer således valdes en tidning från de olika 

kategorierna dagstidning, kvällspress samt nättidning. Aftonbladet är den största tidningen i sin 
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kategori och Svenska Dagbladet valdes som en utav morgontidningarna då ett flertal tidigare 

forskning har valt Dagens Nyheter som studieobjekt. Avpixlat är en webbaserad nyhetspublikation 

som endast finns tillgänglig på internet, således kan sajten antas gå under kategorin nättidning.

Avpixlat, i jämförelse med Aftonbladet och Svenska Dagbladet är en mycket ny tidning. 

Tidningen startades 2011 som en efterföljare till webbsidan Politiskt Inkorrekt. Sedan maj 2014 har 

Avpixlat utgivningsbevis och ansvarig utgivare. Tidningen säger sig själva vara ”en oberoende 

Sverigevänlig webbplats för nyheter och opinion.” (avpixlat.info). Av övriga medier har tidningen 

kallats för högerextrem och främlingsfientlig (Wisterberg 2013; Baas & Holmén 2013; Sköld 2014).

Flera toppnamn inom Sverigedemokraterna har kopplingar till sajten, Kent Ekeroth bland andra 

donerade under 2012 pengar från sitt privata konto till sajten (Fremin 2012). Således är det 

intressant att se om den rasistiska diskursen – som de andra tidningarna beskriver – endast går att 

hitta i Avpixlat eller om jag kan finna detta även i Aftonbladet och Svenska Dagbladet. 

Dagstidningar till skillnad från kvällstidningar har ett större krav på aktualitet, bredd på 

innehållet och spridning. En kvällstidning är mer inriktad på sensationsjournalistik, sport och nöje 

(Hadenius 2011:79). En webbtidning är en nyare form av nyhetspublikation och består av tidningar 

som helt eller delvis publicerar sitt nyhetsmaterial på internet (Hadenius 2011:127). Med 

dagordningsteorin i åtanke är det intressant att göra denna analys oavsett de olika tidningarnas 

policys eller status. I enlighet med dagordningsteorin skapar medborgarna sin dagordning utifrån 

medierna, Avpixlat är en utav dessa medier som likt Aftonbladet har en möjlighet att påverka vad 

för ämne vi talar om och hur vi talar om det. 

4.1 Avgränsningar

På Aftonbladet och Svenska dagbladets webbsidor finns flera tusen artiklar på ämnena invandring 

och integration. Avpixlat har en kategori där samtliga artiklar om invandring listas, utifrån vilken 

artiklarna för studien valts. Då artikelantalet var så pass stort behövde avgränsningar göras för att 

kunna genomföra analysen. I syfte att göra en kvalitativ analys gjordes ett ändamålsenligt urval. 

Hartman (2004:245) beskriver att denna metod lämpar sig bra till analyser där man behöver ett visst

urval för att kunna leva upp till syftet, med denna metod sänks kraven på representativitet. Till att 

börja med valdes endast artiklar från 2015 vilket kraftigt reducerade det totala antalet artiklar i de 

tre tidningarna till ett trettiotal. I det tidsomfång som denna studie har utförts var det inte möjligt att 

kvalitativt analysera trettio artiklar per tidning, således valdes tolv artiklar ut. Denna studie vill 

påvisa den aktuella situationen således valdes de fyra artiklar från respektive tidning som var senast 
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publicerade (när det empiriska materialet samlades in). Artiklarna delas upp jämt med två artiklar 

med huvudfokus på invandring och två artiklar med huvudfokus på integration i respektive tidning. 

I denna undersökning sker analys av opinionsmaterial och nyheter då ett flertal av Avpixlats artiklar

kan antas publiceras i syfte att vara nyheter men kategoriseras i denna analys som opinion (se 5. 

Analys). Nyheter har ett annat krav på aktualitet och objektivitet än opinionstexter men med 

gatekeeping teorin i åtanke kan det anses att texter väljs ut och publiceras av en ansvarig utgivare 

och/eller journalist. Detta i sig hjälper till att skapa en viss bild av ett fenomen. Denna analys syftar 

till att visa på den bild som producenterna återger således är det intressant att se vilka texter som 

publiceras oavsett vilken textart de kategoriseras som. Studien innebär inte en 

mottagarundersökning således kan resultaten inte sägas vara representativ för allmänna värderingar 

och åsikter hos Sveriges befolkning, utan denna analys visar på den bild som producenterna 

förmedlar. I stöd av dagordningsteorin och andra teorier ämnar jag dock diskutera hur pressen kan 

påverka mottagaren i min slutdiskussion. 

4.2 Kvalitativ metod som arbetssätt

Kvalitativa studier har som objekt människors livsvärld, de syftar till att tolka och förstå händelser 

eller de objekt som studeras. Den kvalitativa undersökningen skiljer sig från den kvantitativa på så 

sätt att den senare syftar till att göra generaliseringar möjligt (Hartman 2004:272f). Föremål och 

mänskliga handlingar så som kroppsspråk, men även text, har en införstådd betydelse som hjälper 

oss att skapa mening. Mening är socialt och kulturellt betingat därmed lämpar sig ett kvalitativt 

arbetssätt bäst för att nå förståelse för detta (Hartman 2004:106f).

4.3 Retorisk analys

Retorik är “alla de sätt som människor använder för att påverka varandras tänkande och beteende 

genom ett strategiskt bruk av symboler” (Karlberg & Mral 1998:10). Med andra ord omges vi av 

retorik varje dag och vi är tränade att se och analysera de retoriska grepp som används mot oss. 

Doktor i kommunikationsvetenskap Birgitte Mral och Maria Karlberg (1998:11) menar dock att 

retorikens självklara plats i vår vardag inte innebär att vi alla är experter på ämnet. Retorik, likt 

konst är något som kan läras ut och tränas, vissa har en fallenhet för det och andra får träna hårdare. 

Retoriken kan även användas retrospektivt som ett analysverktyg, för kanske framförallt tal men 

även texter (Ibid). Att analysera hur en text är konstruerad med retorisk analys kan leda till djupare 

förståelse av hur språkliga strategier används för att åstadkomma övertygande budskap. All slags 
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kommunikation, likaså nyhetsartiklar som utger sig som objektiva och opartiska, bär på 

argumentativa element (Karlberg & Mral 1998:19). 

Vid analys av text utgår man från frågan: På vilket sätt fyller texten sin funktion? Textens 

innehåll, författarens avsikt och budskapets möjliga effekt studeras. Detta innebär att hela 

kommunikationsprocessen är av intresse för analysen. Mral beskriver att texten inte existerar i ett 

vakuum där dess tecken endast har en betydelse. Det skrivna budskapet måste analyseras i 

förhållande till dess kontext, avsändare samt publik (Karlberg & Mral 1998:19f).

4.4 De retoriska verktygen

4.4.1 Genre

Den retoriska analysen startar förslagsvis med att arten på texten bestäms. Det kan vara nyhetstext, 

debatt, krönika och så vidare. Det är också bra att ta reda på om texten står ensam, är en del av en 

serie eller svar på ett debattinlägg. Vidare bestäms textens retoriska genre. Retoriken delar vanligen 

in tal i tre genrer; genus deliberativum, genus demonstrativum samt genus judiciale. Genus 

deliberativum är klassiskt politiska tal där en part vill övertyga en annan om en viss handling och 

målet i debatten är att de ska komma till ett gemensamt beslut. Genus demonstrativum är 

ceremoniella tal, det kan vara bröllop, begravningar eller vid bragder. Talaren lyfter fram 

egenskaper hos ämnet för talet, det behöver inte gälla en person och det behöver inte handla om 

positiva hyllningar utan kan även gälla vid tal där man klandrar till exempel en stad. Den sista 

genren genus judiciale gäller traditionellt för juridiska anföranden och åklaganden, men i dag när 

medierna har en tendens att göra egna åklaganden har genren kommit att appliceras även här 

(Karlberg & Mral 1998; Vigsø 2010; Johannesson 1998:36). Den retoriska genren kommer i 

huvudsak att bedömas utifrån textens huvudtes. Tes är något som i huvudsak används vid 

argumentationsanalyser, tesen svarar på vad textens kärnpunkt är. I denna analys kommer det inte 

att användas som separat verktyg utan som sagt för att bedöma textens retoriska genre (Karlberg & 

Mral 1998:36). Denna kategorisering ska i huvudsak skapa en övergripande bedömning av texterna 

och dess retoriska funktioner (1998:22f). För att enklare skilja kategorierna åt menar 

retorikprofessor Orla Vigsø (2010:220) att deliberativum behandlar något som ska/bör hända medan

judiciale är det som har hänt och demonstrativum behandlar det som händer i nutid. 
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4.4.2 Publiken 

Karlberg och Mral (1998:24f) förespråkar att analysen bör innehålla vilken den hypotetiska 

publiken är. Den tänkta publiken påverkar på vilket sätt författaren skriver och kan således utesluta 

eller inkludera grupper i samhället. Vilka är de tänkta ”vi” är frågan som besvaras. I denna analys 

kommer Ylva Brunes begrepp andrafiering att appliceras. Om avsändaren vänder sig till en specifik

målgrupp kan det bland annat uppstå kunskapsklyftor, där man skriver om något som antas vara 

vedertaget fast de som läser texten kanske inte har någon aning om vad skribenten beskriver. Vid 

kategorisering av ”vi och dem” kan det också uppstå en distansering hos mottagaren om denne själv

upplever sig vara en del av ”dem” (se 3.2 Medier och etnicitet).  

4.4.3 Författaren

I analysen bör också författarens bakgrund, politiska ställning, kunnig/okunnighet inom ämnet, 

studeras. Tillhör hen en organisation som förespråkar en viss åsikt samt vad har hen för utbildning 

och tidigare arbetslivserfarenhet med mera (Karlberg & Mral 1998:26f). I den här analysen kommer

detta endast att tas upp om författaren i fråga är en person som kan antas vara välkänd av en stor del

av mottagarna. Till exempel en riksdagspolitiker eller annan känd åsiktsperson som Marcus Birro. 

4.4.4 Ethos

Ethos innebär vad författaren använder för verktyg eller språkliga knep för att åstadkomma 

förtroende hos läsaren. Det kan vara social status, expertutlåtanden eller att avsändaren i fråga har 

personlig erfarenhet av ämnet (Johannesson 1998:280). Även användning av källor och deras status 

kommer att tas med i analysen. Finns en bred användning av källor med någon form av expertstatus 

kan artikeln anses vara mer objektiv då flera uppgifter fått utrymme i texten. Karlberg och Mral 

(1998:31) menar att ett starkt ethos flera gånger kan vara av större betydelse än att tala sanning. 

Hon tar som exempel nyheterna, vi ifrågasätter sällan nyhetsredaktionerna i sig utan bedömer från 

fall till fall utifrån val av tillförlitliga källor (Ibid).  

4.4.5 Pathos

Pathos-argument används i syfte att övertyga med känslor (Johannesson 1998:283). Till exempel 

argument som syftar till att skrämma läsaren in i en viss åsikt ex. “Invandrare kostar pengar så 

därför kommer vi inte ha råd med ålderdomshem.” Men det kan även vara positiva argument. Ett 
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annat effektivt sätt är att själv visa sina känslor eller erfarenheter för att beröra mottagaren 

(Karlberg & Mral 1998:34f). En svaghet med att använda pathos-argument i för stor utsträckning är 

de ofta är iögonfallande samt att de är mycket beroende av situationen (Vigsø 2010:218).

4.4.6 Logos 

Med logos undersöks på vilket sätt faktaargument, saklig information, siffror och statistik används 

för att övertyga. Talaren vädjar till mottagarens förnuft och kritiska omdöme. Även brist på sådant 

tas med i analysen. Karlberg och Mral (1998:34) menar också att det är viktigt att ta med 

svårighetsgraden på logos-argumenten. Är det obegriplig och mycket statistik kan det antas förvirra 

mottagaren snarare än övertyga. 

Karlberg och Mral (1998:39) beskriver vidare att analysverktygen kan vävas in i varandra, 

det vill säga att ett ethos-argument även kan tolkas som ett pathos- eller logos-argument och vice 

versa. Om verktygen strikt kategoriseras går det dock att upptäcka utmärkande tendenser i 

argumentationen, detta genom att ta fasta på vilket av verktygen som dominerar innehållet.

4.5 Metoddiskussion

Stefan Helgesson (2014:275ff) för en intressant debatt om talarens ethos där han menar att ethos 

bestäms redan innan talet är sagt. Det vill säga att den sociala positionen som talaren har påverkar 

hur trovärdigt hens argument upplevs av mottagarna. Till exempel anses förmodligen Anders Borgs 

uttalanden om den svenska ekonomin mer trovärdiga, än om den tidigare slalomstjärnan Anja 

Pärson skulle uttala sig i samma fråga – oavsett vad de säger. Med detta i åtanke kan det därför vara

en idé att ifrågasätta ethos-argumentens värde i texterna. Kanske har de mindre betydelse då 

mottagaren redan bedömer artikelns trovärdighet utifrån avsändaren och dess (skribent och/eller 

tidningens) status (Ibid). Av denna anledning kan därför avsändarens status sägas vara av större vikt

i analysen. 

Reliabilitet är ett vanligt vetenskapligt begrepp här används dock Jan Hartmans (2004:146) 

lite enklare pålitlighet som ersättning. Inom all vetenskap är det viktigt att undersökningen 

uppfyller kraven på pålitlighet, det vill säga att samma undersökning ska kunna genomföras flera 

gånger och nå samma resultat (Ibid). Vid en kvalitativ undersökning är det viktigt att den metod 

som tillämpas beskrivs utifrån ett tydligt ramverk, för att en oberoende person sedan ska kunna 

genomföra samma undersökning, på detta sätt uppfylls kravet på pålitlighet (Hartman 2004:275).

Vetenskap ska också vara valid det vill säga att undersökningen har utförts på ett korrekt sätt. För att
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en undersökning ska uppnå god validitet bör möjliga felkällor identifieras och undvikas. En möjlig 

felkälla inom de kvalitativa undersökningarna är så kallad selektiv uppmärksamhet. Detta betyder 

att den som observerar läser in sina förväntningar i analysen och ser endast det observatören har 

förväntat sig att se. Detta kan göra att viktiga aspekter, som kan vara viktiga för analysen förbises 

(Hartman 2004:148). Det är därför viktigt att gå in i analysen med ett fördomsfritt sinne och låta 

materialet tala för sig själv. Av denna anledning kommer jag att använda mig av analytisk induktion 

vid insamlande av materialet. Det är en linjär process som används för att undvika teoriskapande 

och spekulationer under analysens gång. Utifrån syfte och frågeställningar väljs urvalsmetod samt 

empiri, för att i fas två utföra datainsamlingen och i fas tre görs analysen (Hartman 2004:277f).

Denna analys hade med fördel kunnat kompletteras med en bildanalys av de tillhörande 

bildmaterial som fanns till nyhetsartiklarna för att göra resultatet mer heltäckande. På grund av det 

begränsade tidsomfånget syftar inte analysen till att ge en heltäckande bild av undertryckt rasism i 

samhället därför har varken bildmaterial eller mottagarnas reaktion analyserats.

5. Analys och resultat 
I denna del presenteras resultat och analys. Analysen presenteras artikel för artikel och de sex 

första har huvudfokus på invandring och i de sex andra artiklarna är huvudämnet integration. 

5.1 Stockholm bygger nytt till nyanlända – Avpixlat 

Artikeln är publicerad 18 februari på Avpixlats webbsida under kategorin ”Invandring”.  

Avsändaren/ författaren är Avpixlat, ingen annan författare nämns. Artikeln kategoriseras som 

nyhetstext av Avpixlat men jag anser att den på grund av de många pathos-argumenten är 

åsiktsmaterial därav anges textarten i denna analys som opinion. Den retoriska genren är genus 

judiciale, vilken är den genre som generellt appliceras på åklaganden. I enlighet med Karlberg och 

Mrals (1998) beskrivning av genus judiciale handlar texten om en problematisering där ”det 

massiva intaget av invandrare” är ett problem som Stockholms stad (politikerna) har åsamkat. Detta

är även textens huvudtes. Författaren kommer inte med motargument eller förbättringsförslag 

gällande ämnet utan problematiserar Stockholms stads ageranden vilket gör att artikeln inte 

kategoriseras som genus deliberativum. Vilken är en klassisk politisk kategori där en part vill 

övertyga den andra till en viss handling med sina argument.

Det finns en tydlig föreställning om publiken, vilken är svenskar som bor i Stockholm eller 

möjligtvis andra större städer där bostadsmarknaden är svår att ta sig in på. En orsak att det skulle 
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vara stockholmare hen vänder sig till är meningen; ”[i] mars beräknas den nya fastigheten i 

Västertorp stå klar ...”. Då Västertorps geografiska position inte beskrivs kan det tänkas att man 

som läsare antas veta var det ligger. Vidare visar meningen; ”De flesta känner till ...” att läsaren 

antingen har kunskap eller egen erfarenhet av ämnet. Uttrycket tyder också på att läsaren bör hålla 

med skribenten.

Skribenten använder vid ett tillfälle logos-argument för att styrka meningen; ”Trots den 

redan massiva anstormningen [invandrare] ...”. Hen tar där upp EBO-lagen som stadgat att 

Stockholm ska ta emot 1045 nyanlända. Skribenten förklarar inte vad denna siffra står i relation till 

och när en förklaring av EBO-lagen uteblir tappar argumentet i styrka. Detta medför även att 

artikelns trovärdighet kan ifrågasättas, vilket påverkar avsändarens ethos.

Artikeln som helhet har en tydlig tyngd vid pathos-argument. Skribenten tycks vilja oroa läsaren om

att det nu kommer bli mycket svårt för stockholmare (i längden kanske också för alla svenskar) att 

hitta boende. 

”De flesta känner till att Stockholms bostadsmarknad är nästintill omöjlig att ta sig in på 

utan antingen rätt kontakter eller stora summor pengar, situationen för exempelvis 

studenter är extra svår.”

Citatet uttrycker en viss bitterhet över situationen. Skribenten beskriver även att Stockholm 

fortsättningsvis kommer att behöva ta emot fler invandrare, vilket tyder på en viss oro över den 

framtida bostadssituationen. Som grädde på moset är ”Lägenheterna dessutom möblerade.”. 

Här kan vi se den problematik som Horsti (2013) fann i sin forskning. Invandrare beskrivs 

som en problematisk grupp vilka samtliga behöver hjälp i samhället för att klara sig. Artikeln saknar

uppgifter om hur många invandrare som söker, och hittar bostad i Stockholm på egen hand, vilket 

gör att siffran 1045 [personer] kan tyckas vara hög. Uppdelningen av ”vi och dem” är också tydlig 

då artikeln avslutas med att påtala att Stiftelsen Hotellhem som i vanliga fall hjälper stockholmare 

att finna en bostad nu ska fördela resurser till att hjälpa nyanlända också. Stiftelsen hjälper alltså 

inte stockholmare, enligt skribenten, utan stockholmare och nyanlända – trots att de nyanlända 

slutligen bor i Stockholm. Detta kan tolkas som att de delar upp Stockholms befolkning mellan 

”goda” och ”onda”, vilket även  Michelle Muntau (2014) fann i rapporteringen av 

Kärrtorpsdemonstrationen. Även om stockholmare i sig inte innehar en tydlig ”god” roll är det 

tydligt att det är invandrarna som är ”onda”, som kommer och tar deras bostäder. 
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5.2 Forskare chockad över Sveriges flathet – Avpixlat 

Artikeln är publicerad 19 februari 2015 på Avpixlats webbsida under kategorin ”Invandring”. 

Skribent är Avpixlat. Textarten kategoriseras som nyhet av Avpixlat med här anses det vara opinion.

Den retoriska genren är genus judiciale, författaren klandrar regeringens invandringspolitiska 

program som, då artikeln publicerades, just hade presenterats. Det är artikelns huvudtes.

Artikeln innehåller en del starka källhänvisningar, som Uppdrag granskning och SVT 

Aktuellt samt en forskare på King's College i London. Detta kan tänkas stärka författarens ethos 

men hen har sedermera ett stort antal pathos-argument vilket tyder på att artikeln är baserad på 

författarens åsikter. Artikeln saknar logos-argument som statistik och fakta. Som jag skrev är 

artikeln pathos-tyngd och flera utav skribentens argument har också en något sarkastisk ton. 

”Koranen med dess fabler om paradiset, 72 jungfrur med mera sväljer han med hull och 

hår ...” Med dessa argument kan det antas att personen inte identifierar sig med den islamska tron, 

uttrycket fabler tyder också på att skribenten uppfattar Koranen som påhittade sagor. Men denna 

mening kan det också argumenteras för att hen upplever Koranen som något utan 

tolkningsmöjligheter – det är något man ”sväljer med hull och hår”. Skribenten avslutar artikeln 

med att argumentera för att en ökad invandring kommer leda till ökad islamisering och på sikt 

terrorism. Då islamisering efterföljs av terrorism tyder det på att islamiseringen i sig ses som ett hot

mot ”vårat” samhälle. Återigen syns den problematik Horsti (2013) talar om, här klumpar 

skribenten ihop invandrare, muslimer och terrorism. Den fortsatta bristen på nyanser i artiklarna 

upplevs problematisk. Kopplingen mellan invandringspolitik och islamisering upplevs i artikeln 

som en självklarhet. Detta kan ge en skev bild till läsaren då det exempelvis inte bara invandrar 

personer från islam-dominerade länder och en del av de som flyr från dessa länder är kristna och 

inte muslimer (Migrationsinfo.se). Se citat från Avpixlat nedan;

”Idag presenterade regeringen sitt “nya” invandringspolitiska program, där man 

överhuvudtaget inte berör volymer utan bara konstaterar att kommunerna och svenska folket

måste göra mer och således offra en ännu större del av sin välfärd och trygghet – vilket i sin 

tur innebär fortsatt islamisering och på sikt terrorism.”

Skribenten väljer också att framställa Sverige – och därmed de politiker som styr – som 

problematiska. Han refererar ett flertal gånger till  ”den svenska naiviteten”. Detta kan tolkas som 

att hen även menar att medborgarna som röstat fram de som styr ingår i den grupp som är naiva 

medan Sverigedemokraterna är de som vet bättre. 
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”... regeringen nu plötsligt förordar samma politik som Sverigedemokraterna försökt få 

till stånd under flera år.”

Här syns vilken publik avsändaren vänder sig till, den upprepade referensen till ”den svenska 

naiviteten” och citatet ovan tyder på att ”vi:et” är sympatisörer till SD. ”De andra” är här de naiva 

svenskarna och regeringen.

5.3 Hittills största folkökningen – Aftonbladet 

Artikeln är publicerad 19 februari 2015 i Aftonbladet. Textarten är nyhet och avsändaren TT. 

Textens huvudtes är att det just nu pågår en positiv folkökning, tidsaspekten är ett av de kriterium 

som gör att det handlar om genus demonstrativum. Det är en beskrivande text där skribenten lyfter 

positiva egenskaper för, och om ämnet invandring, vilket är nästa kriterium för genren. 

Det finns ingen explicit publik avsändaren vänder sig till, men meningen; ”Även sex av sju 

kommuner kan glädjas över fler invånare.” tyder på att läsaren är svensk invånare. Med detta kan 

det också antas att avsändaren vänder sig till en mottagare som är positiv mot folkökningen. Även 

meningen ”[o]ch det är 42 fler kommuner än föregående år som kan räkna på pluskontot.” tyder på 

att läsaren antas ha en positiv attityd mot ämnet.

Avsändaren är TT, en byrå med ett starkt ethos som till stor del antas vara objektiv. Artikeln 

domineras av logos-argument vilka kan antas samspela med avsändarens ethos. För sin längd kan 

artikeln tyckas innehålla skenbart mycket statistik vilket i andra fall kan fungera som förvirrande. I 

denna artikel anser jag dock att logos-argumenten är relativt enkla att förstå och artikelns syfte 

tycks vara att strikt informera vilket kan rättfärdiga det stora antalet fakta som erhålls i texten.

”Även sex av sju kommuner kan glädjas över fler invånare. Under förra

året ökade befolkningen i 248 av Sveriges 290 kommuner. Och det är 42 fler kommuner /

…/. I Värmlandskommunerna Hagfors och Årjäng har befolkningen minskat mest, ner med 

150 respektive 149 personer jämfört med föregående år.”

Källan till statistiken artikeln presenterar är Statistiska centralbyrån, vilken likt TT, har ett högt 

förtroende hos medborgarna. Artikel är relativt klinisk i sitt språk och har bara två meningar som 

tolkas som pathos-argument. Dessa meningar medför ändå att hela artikelns budskap framgår som 

positivt – och att läsaren bör tycka att denna nyhet är positiv.

”Även sex av sju kommuner kan glädjas över fler invånare.” 

”Och det är 42 fler kommuner som kan räkna på pluskontot.”
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Även här kan vi se på uppdelningen av ”vi och dem”. De svenska kommunerna tar emot ”dem” – 

invandrarna. Som jag beskrev ovan är det dock tydligt att ”dem” i denna artikel inte utgör ett 

problem för det tänkta ”vi:et”, till skillnad från artiklarna från Avpixlat. I denna artikel beskrivs inte 

heller ”dem” med några specifika attribut med undantag för att de är just invandrare.

5.4 Din känsla är rätt – det går åt helvete med världen – Aftonbladet

Artikeln är publicerad 17 februari 2015 på Aftonbladet. Textarten kategoriseras som opinion 

(Aftonbladets definition: kolumnist). Författare Wolfgang Hansson är utrikeskommentator på 

Aftonbladet och har arbetat som utrikeskorrespondent i bland andra New York och London i mer än

15 år (Historiska Media). Hanssons tidigare befattning och långa karriär kan antas stärka hans ethos 

– om mottagaren känner till honom. 

På grund av författarens många pathos-argument (se nedan) menar jag att texten 

kategoriseras som genus deliberativum. Denna genre appliceras generellt på debatter där det finns 

två tydliga parter som vill övertyga varandra. I det här fallet finns ingen motpart som aktivt deltar i 

debatten men Hanssons huvudtes antas vara att vi i västvärlden måste agera på de situationer han 

beskriver annars kommer ”... världen bli obeboelig i framtiden.” och det kan bli ”... ett nytt storkrig 

i Europa.”. Artikeln har också inslag av genus demonstrativum då Hansson beskriver den utbredda 

extremismen i världen. Den föreställda publiken är personer som förespråkar demokrati och 

religionsfrihet, som bor i västvärlden och som hänger med i nyheterna. Citatet nedan tyder på vilken

känsla Hansson kan antas tro att läsaren också har. 

”Förra året var ett sällsynt mörkt år där situationen vad gäller fred, frihet och demokrati 

förvärrades i nästan alla delar av världen.”

Hansson gör ett flertal hänvisningar till nyheter utan att vidare förklara dem eller sätta dem i sin 

kontext vilket antyder att publiken förväntas känna till dessa händelser. Gör läsaren inte det, 

framstår nog hela artikeln som ganska förvirrande, exempel;

”2015 har inletts på precis samma sätt med blodiga terrordåd i Paris och Köpenhamn, 

halshuggningar i Egypten, flyktingkatastrofer i Medelhavet och vad som ser ut som en 

havererad vapenvila i Ukraina.”

Samtidigt har samtliga av de nyheter han tar upp har fått relativt stor täckning i medierna, i tv, radio 

och övrig press. Detta gör att personer som läser Aftonbladet och aktivt tar del av nyhetsflöden kan 

antas känna till de händelser han tar upp. Som nyss nämnt är artikeln späckad av fakta om olika 
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händelser men förutom tankesmedjan Freedom House, tycks källan vara Hansson själv. Freedom 

House är en icke-vinstdrivande, politiskt obunden organisation som arbetar för politisk och 

demokratisk frihet världen över (freedomhouse.org). 

Artikeln är dominerad av pathos-argument där de flesta har en negativ klang. Hansson är 

orolig för läget i världen och tycks vilja forcera denna oro på läsaren också. Om denne inte redan 

håller med Hansson. 

”Din känsla är rätt – det går åt helvete med världen.” 

Rubriken ensamt talar för den oro eller misströstan Hansson känner. Han tycks uttrycka en stark oro

över den växande xenofobin i världen, samtidigt som han själv till stor del gör generaliseringar av 

flertalet folkgrupper och länder. Här kan vi se den problematik Horsti (2013) beskriver i sin 

avhandling, där hon fann att det ofta pratas om den muslimska världen som problematisk utan större

nyanser. Det går att hitta ett flertal exempel på detta i Hanssons text. Det här är också exempel på 

den andrafiering Brune (2003) talar om där muslimer, i detta fall definieras i jämförelse med 

västvärlden.

”... vi förmodligen tvingas vänja oss vid att terrorn en tid framöver blir en del av vardagen 

precis som den redan är i många muslimska länder.”

”Då har jag inte ens nämnt det islamistiska kaoset i Libyen som riskerar att destabilisera 

hela Nordafrika ...”

I och med detta blir västvärlden det som de muslimska länderna jämförs med. ”Terror” är något 

västvärlden kämpar för att hålla borta vilket gör att ”de muslimska länderna” blir de andra som vi 

inte vill liknas vid. 

5.5 Öppen kritik mot invandring inom KD – SvD

Artikeln är publicerad 24 februari 2015 under kategorin nyhet. Artikeln handlar om en intern debatt 

inom Kristdemokraterna vilket i sig kan anses vara av kategorin genus deliberativum, som är 

klassisk politiska tal med målet att övertyga. Men artikeln beskriver denna debatt och ger inte själv 

uttryck för att en vilja att föra debatten åt något håll. Detta gör att det snarare blir en beskrivande 

artikel. Därav kategoriserar jag den som genus demonstrativum. Artikeln beskriver något som 

händer i nutid vilket ytterligare gör att den passar in på den valda genren. Tesen är att det finns en 

intern konflikt inom KD vad gäller invandringspolitiken. Författaren är Martin Mederyd Hårdh, 

18



journalist på SvD som skriver om lite allt möjligt. Jag anser inte att han är en allmänt känd person 

vilket även gör att hans ethos förmodligen inte påverkas av hans namn.

Artikeln ingår i en serie som beskriver en långt gången intern konflikt inom KD. De var i 

stånd att byta partiledare vilket gjorde att ett flertal interna konflikter kom till ytan. Denna artikel är 

dock skriven på ett sätt som gör att den går att förstå på egen hand. Det är därmed svårt att säga 

huruvida det finns en tilltänkt publik. Dagstidningar har ett större krav på spridning vad gäller 

geografisk yta och inom samhällsgrupper vilket dock kan ha påverkat textens utformning.  

Skribenten börjar artikeln med att beskriva kontexten i vilken den interna konflikten tar plats

– vilket gör att läsaren kan hänga med oavsett om man läst de tidigare texterna eller ej. Mederyd 

Hårdh har byggt artikeln på ett reportage som Sveriges radio Ekot sände dagar innan denna artikel 

publicerades. Han har även med kommentarer från politiker som medverkade i programmet. Ekot 

kan anses vara en pålitlig källa, det är en nyhetsredaktion som sänder inrikes- och utrikes nyheter i 

Sveriges radio. Detta kan medföra att artikeln får hög trovärdighet och viss objektivitet då det kan 

anses att författaren inte har tagit med sina egna reflektioner utan refererar från radiosändningen. 

Här är det dock viktigt att tänka på det som Pamela Shoemaker (1991) säger. För att kunna 

sända ut ett budskap måste det formas. Det är troligt att Mederyd Hårdh uteslöt viss information i 

sin artikel vilket gör att han blir en gatekeeper för kommunikationen i denna konflikt. Detta 

påverkar i viss mån på vilket sätt diskussionen om invandring ser ut mellan partikollegorna.

Genom att skribenten tar med två starka citat från respektive sida av konflikten kan det antas

att det förstärker det interna ”bråket”. Citat från Janis Salts KD, Tyresö: ”– Man måste lära sig 

språket och man måste lära sig den svenska kulturen.” Vidare beskriver artikeln att partiledningen 

tar emot denna kommentar med förvåning, citat från partiledarkandidat Acko Ankarberg Johansson;

”– Så mer kunskap så man vet vad det handlar om. Då lämnar man också bättre förslag,  ...”. 

”Man:et” i denna mening syftar då på de partimedlemmar som har missuppfattat partiledningens 

linje. Med undantag för de pathos-argument som kommentarerna innebär att artikeln i övrigt 

beskrivande och rak. 

Mederydh Hård har i denna artikeln fokuserat på konflikten inom KD och invandring är det 

ämne konflikten rör. Detta är dock fortsatt intressant då det här blir tydligt att invandring och 

invandrare är något man talar om inte med. Organisationer som arbetar med nyanlända får fortsatt 

inte komma till tals. Genom konflikten uppfattas också invandring och invandrare som något som 

måste åtgärdas.
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5.6 Fel att tvinga kommuner att ta emot flyktingar – SvD

Artikeln är publicerad 19 februari 2015 under kategorin opinion. Artikeln är publicerad i opinion 

som ett svar på den då pågående debatten om huruvida kommuner ska tvingas ta emot flyktingar 

eller ej. Författaren Markus Wiechel är riksdagsledamot och migrationspolitisk talesperson i 

Sverigedemokraterna. Detta gör att det kan antas att artikeln bygger på SD:s migrationspolitik.

Artikelns tes är att kommunerna själva ska få bestämma antalet flyktingar de kan ta emot – 

vilket strider mot den politik den nuvarande regeringen vill föra (enligt Wiechel). Wiechel 

debatterar alltså om någon han anser bör hända, utifrån detta kategoriseras denna artikel som genus 

deliberativum. Wiechel deltar i en skriftlig debatt om ämnet flyktingmottagande vilket det ska 

beslutas om i framtiden, således passar denna genre in på artikeln.

Det är tydligt att Wiechel vill distansera sig från regeringen och ”deras” politik. SD är dem 

som värnar om den ”vanliga befolkningen”. Således kan det antas att Wiechel talar till denna 

vanliga befolkningen. Hur han definierar den är dock svårt att säga, men det kan antas att det i viss 

mån handlar om SD anhängare.

Markus Wiechels politiska position som riksdagsledamot kan antas stärka hans ethos, i alla 

fall i viss mån vad gäller de som håller med honom. Utöver detta anges inga källor som kan styrka 

hans resonemang, vilket även har att göra med textarten som är opinion i vilken skribentens åsikter 

till större del kan få komma fram. Med tanke på detta innehåller inte artikeln några direkta logos-

argument heller. ”Sverige har en lång tradition av kommunalt självbestämmande.” Detta citat är ett 

exempel där skribenten hade kunnat hänvisa till den lag och årtal när detta instiftades för att uppnå 

ett starkare ethos och även få med ett logos-argument. 

”De kommuner som vägrar vill regeringen tvinga.” Med argument som detta kan det antas 

att Wiechel vill oroa kommunerna och kommuninvånarna för ett framtida flyktingmottagande. 

Artikeln är över lag pathos-tyngd. Även i meningen där Wiechel lyfter huvudtesen finns tydliga 

åsiktsinslag; ”Vi motsätter oss därför regeringens tafatta försök att kringgå medborgarnas

vilja för att fortsätta kunna bedriva en ansvarslös invandringspolitik.” Detta uppfattas som att han

vill trycka ner den nuvarande regeringen samt skrämma kommuninvånare. I detta skapas också ett 

lite annorlunda ”vi och dem” jämfört med de tidigare artiklarna. Här är ”vi:et” kommuninvånarna 

och Sverigedemokraterna och ”dem” är regeringen som också uppfattas som ett hot mot ”vi:et”. 

Denna artikel har till skillnad från andra inte associerat flyktingar med islam. De benämns 

inte med någon etnicitet eller annan karaktär vilket kan ses som positivt. Dock fortsätter Wiechel 

med samma gruppering av flyktingar som en homogen grupp som måste åtgärdas. De ses som offer 
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för sin situation och det antas att samtliga behöver hjälp av kommunerna. ”Kommuninvånarna har

rätt att vara delaktiga i beslutprocessen.” [sic]. Detta är ett argument som lyfts ett flertal gånger i 

artikeln; ”För oss är det centralt att ta hänsyn till vad vanligt folk tycker när beslut görs som 

påverkar medborgare lokalt.” Hur besluten påverkar flyktingarna tycks vara av mindre vikt. Här 

kan vi även se den problematik Horsti (2013) talar om i sin forskning. Hon fann att asylsökande ofta

beskrivs som att de utnyttjar systemet. I Wiechels artikel syns tydligt att flyktingarna ses som ett 

problem för kommunerna. Det tycks inte finnas någon fördel med den folkökning som flyktingarna 

skulle generera. 

5.7 Boverket vill tvinga hyresvärdar öronmärka lägenheter för nyanlända –  
Avpixlat

Artikeln är publicerad 3 mars 2015, artikeln kategoriseras som nyhet. Texten beskriver 

boendemarknaden och Migrationsverkets projekt som det ser ut nu, därav kategoriserar jag denna 

artikel som genus demonstrativum. Publiken kan antas vara personer som sedan innan sympatiserar 

med Avpixlat och anser att de nyanlända utgör ett hot på bostadsmarknaden. Artikeln är som sagt en

beskrivande nyhet men skribentens tes tycks vara att invandrare ytterligare försvårar läget på 

bostadsmarknaden.

Författaren är Avpixlat. Skribenten använder likt i de andra Avpixlat artiklarna siffror och 

statistik med endast en källa dock fortsätter skribenten att utesluta större siffror som hur många 

personer i Sverige som helhet som står utan bostad. Vid ett tillfälle nämner skribenten att kostnaden 

för att bygga nya bostäder skulle uppgå till ”... mellan tre och 18 miljarder kronor.” vilket kan 

tyckas vara ett väldigt stort spann, källan kan antas vara den undersökning som Boverket ska ha 

genomfört. Huruvida dessa ”tre till 18 miljarder kronor” är en uppskattning gjord av Boverket eller 

Avpixlat är dock otydligt, detta gör att logos-argumentet tappar styrka. Skribentens ethos stärks 

därmed inte då många siffror är otydliga, hen har heller inte refererat till egna erfarenheter vilket 

annars kan öka författarens trovärdighet. 

Denna artikeln innehåller mindre pathos-argument än de tidigare Avpixlat artiklarna.  

Rubriken tyder dock på att nyheten är negativ. ”Boverket vill tvinga hyresvärdar öronmärka 

lägenheter för nyanlända”.  Då det målas upp som en tvingande omständighet blir de nyanlända 

därmed ett problem. I slutet framgår dock att detta gäller samtliga som har svårt att hitta boende, det

vill säga även studenter och pensionärer bland andra. Dessa grupper nämns dock endast i slutet och 

framstår, enligt skribenten, inte som ett problem. Här kan vi se, igen uppdelningen av goda och 
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onda. Det framstår tydligt som att nyanlända är onda som tar bostäder. Fortsättningsvis beskriver 

skribenten att det råder en svår bostadsbrist vilket följs upp av att det just nu är 10 000 nyanlända 

som väntar på boende – vilket ytterligare förstärker denna känsla. 

5.8 Svidande vidräkning med Alliansens integrationspolitiska naivitet –  
Avpixlat

Artikeln är publicerad 1 mars 2015 och kategoriseras som opinion. Avsändaren är Avpixlat. Textens 

huvudtes är att på det stora hela klandra ”den svenska massinvandringspolitiken”, med grund i 

Alliansens misslyckade etableringslotsar. Texten kategoriseras därför som genus judiciale, som är 

den genre där någon klandrar en part för något som har skett. Publiken kan antas vara personer som 

sympatiserar med Avpixlat och SD. Genomgående i artikelns beskylls regeringen och Alliansen för 

att bedra och slösa med skattebetalarnas pengar. Skribenten talar även om ”det nya” och ”det gamla 

Sverige”, det nya Sverige beskrivs som dysfunktionellt och fyllt med korruption vilket har skett då 

allt fler i Sverige lever med en annan kultur, enligt artikeln. I det gamla Sverige beskrivs folket göra

rätt för sig och inte vara till last för samhället. Detta skapar i viss mån en uppdelning av ”vi och 

dem” där vi är de som ”gör rätt för sig” och dem är de som sympatiserar med mångkultur och 

därmed korruption, detta gör att det tänkta ”vi:et” skribenten talar till kan antas vara sympatisörer 

med Avpixlat och SD. Varför jag tar med SD i detta är då artikeln avslutas med att påtala att de enda

parti som ”rör sig stadigt och påtagligt framåt” är Sverigedemokraterna.

Skribenten på Avpixlat utgår från en krönika skriven av Anna Dahlberg (2015) på 

Expressen. En krönika, baserad på någon annans åsikter kan inte sägas vara en trovärdig källa. Till 

detta hör även att Dahlberg i sin tur inte har med varifrån hon fått den information hon beskriver. 

Utöver denna krönika refererar Avpixlat vid ett tillfälle till Avpixlat själv. 

Artikeln är pathos-tyngd och många argument kan antas oroa eller skrämma läsaren. 

Skribenten skriver om diskriminering av svenskar, en ökad kriminell marknad och miljardbelopp 

som läggs på invandrare. I början av artikeln beskrivs även att lotsarna (personer som fungerar som 

handledare till nyanlända) börjat rekrytera jihadterrorister åt Islamiska Staten. Skribenten bygger 

sina argument på spekulationer och antaganden av Dahlberg (2015) och drar sedan egna slutsatser. 

Artikeln börjar med att beskriva hur miljontals kronor slösats bort av skattebetalarnas pengar till att 

sedan byta till miljarder vilket skribenten sedan befäster som en sanning. I resten av artikeln talas 

det om hundratals miljarder kronor varje år som läggs på invandrare. 

I denna artikel är det tydligt att invandrare målas upp som ett hot mot det svenska samhället.
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Uttryckligen beskylls de svenska politikerna för mycket men å andra sidan verkar artikeln uttrycka 

att om ”massinvandringen” skulle minska skulle även problemen minska, således blir invandrarna i 

sig ett problem. Horsti (2013) fann i sin forskning att de asylsökande ofta beskrivs som kriminella 

och att de ”utnyttjar systemet” vilket även går att finna i denna artikel. 

5.9 Efter regeringens utspel: ”Man ska inte helt kunna välja var man bor” –  
Aftonbladet

Artikeln publicerades 19 februari 2015. Författaren är journalist Pär Karlsson, textarten är nyhet. 

Karlsson tycks i sig inte ha ett mål utan beskriver en nutida händelse vilket gör att artikeln 

kategoriseras som genus demonstrativum. 

Skribenten hänvisar till DN-debatt, en efterföljande presskonferens och regeringens 

etableringspaket samt Lagen om eget boende, EBO. I artikeln finns även en faktaruta med statistik 

på hur många, samt vilka kommuner som tar emot flyktingar, källan är Migrationsverket och 

Statistiska centralbyrån. Med detta logos-argument som är taget från en trovärdig källa får artikeln 

ett starkt ethos. Trots att artikeln innehåller många starka källor och citat från politiker bör man 

ändå ha i åtanke att journalisten valt ut dessa fakta ur en stor kontext. Journalisten presenterar här en

positiv bild av integrationspolitiken. Nedan finns ett citat från Andreas Schönström (S), 

kommunstyrelsens vice ordförande i Malmö.

– Det är rätt fokus. Det handlar om människors arbete, yrke och utbildningsbakgrund. Det är

faktiskt hyfsat ointressant var de kommer ifrån. Det viktiga är att människor så snabbt 

som möjligt kan etablera sig i Sverige, säger han.

Detta kan även säga något om publiken som Karlsson vänder sig till. Då han lyfter ett antal positiva 

citat från politiker kan det antas att publiken tycker eller bör tycka att etableringspaketet är positivt. 

Det fortsätter att talas om nyanlända som ”dem”. I denna artikel tar de upp ett fotbollslag 

som hade spelare som var asylsökande vilket inte sågs som ett problem. De nämns snabbt också 

andra föreningar som arbetar aktivt för integration. Fortsatt får dessa inte uttala sig, vilket gör att det

talas om nyanlända i stället för med dem. Även Brune (2003) beskrev detta i sin forskning. Hon 

menar att särskilt vad gäller politiska förslag talas det om ”dem” (invandrare) som att de på olika 

sätt ska åtgärdas. 
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5.10 Ber om hjälp med nyanlända – Aftonbladet

Artikeln är publicerad 19 februari 2015. Författaren är TT och textarten är nyhet. Skribenten 

beskriver en pågående debatt om regeringens ”snabbspår” som enklare ska få in invandrare i 

arbetslivet. Det gör att texten kategoriseras som genus demonstrativum, där en part lyfter fram 

egenskaper för ämnet. 

I början av artikeln finns ett påstående som kan antas befästa vilka åsikter publiken antas ha.

”I dag tar det för lång tid för dem [nyanlända] att etablera sig i samhället och på 

arbetsmarknaden.” Detta påstående säger dock inte storleken på problemet eller vems fel det är utan

endast att det är just ett problem att det tar för lång tid för nyanlända att etablera sig. Detta är ett 

tydligt exempel på Brunes (2003) andrafiering. ”Vi:et” i texten är svenskar som är integrerade i 

samhället och ”dem” är de nyanlända som ”vi” måste åtgärda. Genom att beskriva dem som en last 

för samhället får textens ”vi” automatiskt en maktposition gentemot ”dem”. 

TT har som jag tidigare nämnt ett starkt ethos, men även denna artikeln utgår från en 

debattartikel från DN debatt författad av regeringen. Det finns även med kommentarer från Svenskt 

Näringsliv vilka i viss mån kritiserar regeringens förslag. Här finns även den första talespersonen 

för invandrare – Ida Holmgren sakkunnig i integrationsfrågor på Röda Korset.

Förslaget diskuteras i stora lag mellan de olika parterna och logos-argument med statistik 

och fakta är frånvarande. Dock pratas det om ”alla kommuner”, hur exakt detta kan tolkas är dock 

oklart. Skribenten framhäver konflikten med citat från regeringen och Alliansen.

”Det är ingen ursäkt att regeringen tvingas styra med Alliansens budget i år.

– Regeringen kan göra väldigt mycket om den vill. Problemet regeringen har är att de 

inte har några förslag.” Citat från Elisabeth Svantesson (M).

Som svar på Alliansens tidigare förslag skrev regeringens ministrar:

”"Att försämra livet för nyanlända, försvaga anställningstryggheten eller sänka ersättningar 

och löner kommer inte att underlätta etableringen eller bidra till ökad sammanhållning i 

Sverige", skriver ministrarna.”

Det kan argumenteras för att Holmgren på Röda korset ger artikeln högre trovärdighet då hon kan 

anses ha koll på vilka åtgärder som behövs för att integration ska ske på ett bättre sätt. ”Hon 

[Holmgren] efterlyser bland annat bättre svenskundervisning och möjlighet till praktik under 

den tid nyanlända väntar på besked om de ska få stanna i Sverige.” 
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5.11 Integrationspolitiskt luftslott – SvD

Artikeln är publicerad 19 februari 2015 under kategorin opinion. Det är ett svar på den debatt som 

då pågick om integration och nyanlända, se artikel sex ovan. Huvudtesen är att 

arbetsmarknadsministern inte gör sitt jobb. Skribenten klandrar ministerns åtgärder och förslag. 

Detta gör att jag kategoriserar artikeln som genus judiciale. Skribenten Sanna Rayman har en 

relativt lång karriär av politisk bevakning i medierna och har tidigare skrivit för, och medverkat i 

Sveriges Radio P1, Dagens nyheter och Studio Ett.

Rayman tycks tala till personer som håller med henne. Hennes argument framstår som en 

självklarhet med meningar som; ”Låt oss börja med det positiva.” och ”Men vi bör minnas att /.../.”

Genom att använda personliga pronomen tar Rayman in läsaren i sina argument. De som inte håller 

med henne bli automatiskt ”dem” och de som är annorlunda. För att stärka sitt ethos använder 

författaren Arbetsförmedlingens Återrapport från 2014. I texten menar skribenten att 

arbetsmarknadsministern inte har läst denna rapport och därmed missat viktig fakta. 

””Hur många kommer med betyg?”. ”Det kan jag inte svara på”, svarar 

arbetsmarknadsministern. Hade hon läst den förrförra återrapporten från 

Arbetsförmedlingen hade hon faktiskt kunnat svara.”

Med detta ställer sig skribenten över arbetsmarknadsministern och stärker sitt eget ethos. Rayman 

använder även en del logos-argument i sin text med källhänvisningar till Dagens Industri och 

återrapporten. 

”När Alliansen började trepartssamtala om YA-jobb var det med ambitionen att vaska fram 

30 000 anställningar till unga. När satsningen så småningom sjösattes blev facit 199 

personer i jobb, till en kostnad på 10 miljoner kronor (DI 11/8-14).”

I övrigt använder Rayman sig av flera logos-argument där hon skriver på liknande sätt ”en knapp 

tredjedel av gruppen”. Flera av dessa hänvisningar saknar en större kontext vilket gör att siffrorna 

kan tros vara större än vad de egentligen kanske är. Som jag skrivit tidigare tycks Rayman vilja 

övertyga läsaren om sina egna åsikter för att göra detta uttrycker skribenten sina egna känslor.

”Regeringen vill fortfarande avskaffa systemet med etableringslotsar. Hurra!”

I opinionstexter som denna är det viktigt att påpeka att textarten i sig inte medför att skribenten 

nödvändigtvis bör vara objektiv, således är problematiken med opinionstexter inte vad de säger utan

att de alla säger samma sak. Artikeln ovan och den under är bevis på detta. Invandring och den 

efterföljande integrationen diskuteras högljutt och irriterat. 
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5.12 Integrationspolitik måste omfatta fler – SvD

Artikeln är publicerad 22 februari 2015 under kategorin opinion. Författaren Jan Jönsson är 

ordförande (FP) i Skärholmens stadsdelsnämnd i Stockholm. I texten vill Jönsson övertyga övriga 

politiker om att det måste göras mer för de utsatta områdena, det är huvudtesen. Därför 

kategoriserar jag denna text som genus deliberativum. Den har även inslag av genus judiciale då 

hans argument blir en problematisering av den nuvarande integrationspolitiken som förs av 

regeringen. Av denna anledning kan det antas att hans tänkta publik är just regeringen eller personer

i övrigt som har makt att förändra situationen han beskriver. 

Jönsson använder ingen statistik eller siffror i sin text vilket kan ha med textarten att göra. Å

andra sidan kan Jönssons argument uppfattas som klagomål eller osanningar då han inte har någon 

statistik att luta sig mot. Efter en sökning på internet finner jag dock att Jönsson själv bor i en förort 

vilket ändå kan tänkas stärka hans ethos i viss mån även om han inte specifikt talar om egna 

upplevelser i texten.

Artikeln är över lag pathos-dominerad. Jönsson uttrycker en oro för dessa områden, hur de 

behandlas av samhället och hur de urbefolkas. Huruvida Jönsson vill skapa empati för de som bor 

där eller om han endast spär på fördomarna är svårt att säga. 

I texten finns de stereotyper som Larsson (2014) fann i sin undersökning om förorten 

Rinkeby. Larsson fann att ämnen som kriminalitet, bråk och utanförskap var dominerande i artiklar 

om Rinkeby. Jönsson förespråkar från början en mer nyanserad bild, han skriver vid ett tillfälle: 

”Situationen i utsatta områden är dock varken svart eller vit.” Han fortsätter dock att mena att det 

är just utsatta områden. Han skriver också om det centrum som utvecklas till ”värmestuga för 

kriminella”. Jönsson beskriver vidare hur de som har en utbildning och ekonomi flyttar därifrån – 

vilket gör att det kan antas att de som är kvar är de kriminella och mindre lyckade. Citatet nedan 

visar på de stereotyper Jönsson tar upp. 

”Trimmade mopeder på gångvägar, felparkerade bilar som blockerar torg och trottoarer, och 

rökning i trappuppgångar blir synliga bevis för ett samhälle som dragit sig tillbaka.”

Det är även ett exempel på ett pathos-argument som kan bidra till att läsaren tycker synd om dem. 

Bilden av de som bor i ”utsatta områden” blir dock densamma som det som förmedlas i Larssons 

(2014) undersökning av Rinkeby – präglad av stereotyper och fördomar. 
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6. Sammanfattning och diskussion
Detta arbete syftade till att undersöka hur tre svenska nyhetspublikationer – Aftonbladet, Svenska 

Dagbladet samt Avpixlat, skriver om ämnena invandring och integration. Bristen på nyanser i 

mediernas rapportering är uppenbar. I nyhetsmedierna är det tydligt att ordet invandrare är tätt 

förknippat med muslimer, trots att det finns en stor diversitet bland invandrare – var de kommer 

från och vilken deras kultur är. Trots att inte hela bilden presenteras  finns en rädsla för islamistiska 

högerextremister och en islamisering av Sverige. Det är tydligt att den rasistiska och 

främlingsfientliga diskursen inte bara finns hos Avpixlat – vilket övriga medier tidigare har uttryckt.

I likhet med tidigare forskning är det tydligt att upprepningen av liknande artiklar bildar en 

homogen bild av ”invandrare” det blir också tydligt att de inte anses vara svenskar.

Med gatekeeping och dagordningsteorin i åtanke är det problematiskt att en så pass stor 

grupp av det svenska samhället porträtteras som en homogen massa. Lippman sa redan 1922 att 

varje historia kan berättas på hundratals sätt, ändå väljer medierna att berätta samma historia om 

och om igen. Detta kan kopplas samman med de som agerar gatekeepers i samhället – 

journalisterna. Journalisternas egna intressen och förförståelse påverkar hur och vad de skriver om 

därför är det viktigt att journalistkåren i framtiden består av olika personer, med olika etnisk 

bakgrund, intressen och erfarenheter. De som frekvent tar del av och läser nyhetstidningar vet att 

debatt-, och andra opinionstexter är ett forum där personer får uttrycka sina egna åsikter. 

Problematiken i detta är att nyheter och opinion talar om invandrare som en homogen massa. Detta 

gör att textarten är mindre intressant, då det som publiceras i medier oavsett textart och genre är det 

som hjälper till och formar den bild av ämnet som medborgarna har. I samspel med medborgarnas 

behov av orientering i en fråga ökar dock mediernas påverkan på medborgarnas åsikter. Personer i 

samhället som har liten eller ingen kontakt med utlandsfödda i sin vardag kan antas skapa sin bild 

av dem utifrån mediernas rapportering. Således är det inte svårt att förstå varför de rasistiska 

diskurserna i samhället breder ut sig och att SD:s medlemsantal växer. 

I Avpixlat är det tydligt att de ofta talar till personer som är likasinnade. Detta syns bland 

annat genom att de sällan källhänvisar till starka källor eller visar på statistik från båda sidor. Detta 

gör att det kan antas att läsaren inte behöver övertalas, läsaren är så att säga redan på Avpixlats 

planhalva därför behöver de inte använda statistik på samma sätt. Huruvida detta är en tänkt strategi

eller ens medvetet går inte att svara på i denna analys. I artikel två kan vi se ett exempel på detta där

skribenten talar om regeringens invandringspolitiska program (se 5.1 för hela citatet).

”/.../ svenska folket måste göra mer och således offra en ännu större del av sin välfärd och 
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trygghet – vilket i sin tur innebär fortsatt islamisering och på sikt terrorism.”

Detta presenteras som ett påstående vilket inte backas upp av källor således kan det antas att 

mottagaren generellt antas hålla med Avpixlat. 

De tre tidningarna gör alla en uppdelning av ”vi och dem”, där ”vi” antingen bör hjälpa 

”dem” eller där ”dem” ses som ett hot mot texternas ”vi”. Avpixlat står ut lite här och definierar 

flera gånger ”vi” som svenska medborgare samr SD medan textens ”dem” i en del fall är regeringen

och Alliansen som orsakat de problem Avpixlat menar finns med ”massinvandringen”.  Avpixlat står

också ut bland de tre då de sällan har starka logos-argument och källhänvisningar. Det är också 

tydligt att tidningarna påverkar varandra. Utav tolv artiklar handlar sju om invandring och 

bostadsbrist. Det finns en viss skillnad mellan artiklar om integration och invandring. De artiklar 

vars huvudfokus är på integration gör i större utsträckning åklaganden på politiker, organisationer 

och systemet. Politiska förslag diskuteras och problematiseras och statistik används i högre 

utsträckning. Invandrare eller nyanlända beskrivs dock fortfarande som en homogen grupp i 

samhället som måste få hjälp, alternativt åtgärdas. Uttalanden från organisationer som arbetar för 

nyanlända är det endast ett av i det stickprov som denna analys innefattar. Med den tidigare 

forskningen i åtanke (Horsti 2013) verkar detta även gälla fler sökord och ämnen kopplat till 

invandring. 

Likt Brune (2003) påpekar är det fortsatt viktigt att veta att detta inte innebär att politiker 

och/eller medierna ljuger. Detta fenomen kan i viss mån förklaras med nyhetsvärdering. Utifrån 

denna teori är det mer troligt att nyheter publiceras om de innehåller elitpersoner samt konflikter. 

Invandring och integration är hett debatterade ämnen med mycket åsikter. Detta diskuteras inte 

sällan mellan regeringen och Alliansen vilka är elitorganisationer. Detta kan göra att deras åsikter 

anses vara mer intressanta eller nyhetsvärdiga än de ”invandrare” som de talar om. Ghersetti (2012) 

beskrev detta ytterligare då hon menade att konflikten i sig mellan politiker oftare är enklare att 

rapportera om än de sociala-, kulturella- och moraliska åsikter och problem som ligger bakom 

konflikten detta tror jag kan vara en bidragande orsak till att artiklarna är så lika.

Det är tydligt att dessa ämnen ofta diskuteras utifrån känslor. Pathos-argument är tydligt 

dominerande och tydliga logos-argument som förklarar en större kontext saknas. Problematiken i att

inte förmedla siffror gör att de personliga känslorna kan få invandring och integration att se värre ut

än vad det kanske är. Den fakta som presenteras som skrämseltaktik i några av Avpixlats artiklar 

ställs till exempel aldrig i jämförelse med hur många som utvandrar från Sverige varje år. I och med

att medierna talar allt oftare om integration och invandring skjuts de högre upp på befolkningens 

agenda och utan utförlig information skapar medborgarna sina egna slutsatser, inte alla åt det 
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positiva hållet. Invandringspolitiken är något som berör boendemarknaden, sjukvården, 

arbetsmarknaden, landets ekonomi men även hela samhällets värderingar och livssituation. Att ett 

ämne som berör så många områden främst diskuteras utifrån känslor och värderingar upplevs som 

problematiskt. I vissa artiklar, främst från Avpixlat, blir det tydligt att det finns en rädsla för att 

tappa någon slags svensk identitet – att landet ska bli islamiserat och att ”terrorn ska komma”. 
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