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Förord 

Jag har alltid funnit ett intresse för samhällsstrukturer, deras påverkan på den värld vi 

lever i och hur det bidrar till att forma det samhälle som vi lever i. Detta i kombination 

med den fascination jag har för medier som agerar inom den alternativa sfären på 

internet är detta ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat. Hur påverkar dessa medier 

hur vi ser på samhället? När man alltid kan välja vilken typ av nyheter och nöje man vill 

konsumera, hur påverkar det ens samhällssyn? Dessa frågor ställer jag mig själv ofta 

och det är därför jag ville genomföra en studie som tittar på dessa aspekter i 

kombination med varandra. 

 

Jag skulle vilja tacka min handledare Liudmila Voronova för handledningen genom 

uppsatsprocessen och för alla bidrag och synpunkter. Samt min syster Fanny Häggström 

för hjälp med den språkliga strukturen.  

 

Johan Häggström  
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Abstract 

This thesis aims to analyze the discourses of gender equality at an alternative media site 

promoting conservative ideology and focusing on political news, Avpixlat. The study 

focuses particularly on articles and comments in the web-site’s section “Gender 

equality”, which are analyzed through quantitative content analysis and critical 

discourse analysis. The theoretical framework is comprised of intersectionality approach 

and feminist media theory. The main conclusion is that the topic of gender equality in 

Swedish society is discussed in the articles and comments on Avpixlat within the 

context of criticism towards Islam and immigration to Sweden. Both the journalists and 

the commentators portray gender equality as a struggle between the open Swedish 

society and progressive values and the more fundamental elements of Islam and the 

changes these pose to Swedish society. The discourse of gender equality switches 

between a promotion of openness in regards to sexual diversity and homosexuality 

(when the articles and comments promote the Swedish lifestyle in contrast to Islam) and 

conservatism when it comes to gender mainstreaming and implementation of new laws 

raising the influence of women in political institutions.  

Keywords: Gender equality, conservatism, feminism, intersectionality, alternative 

media 

 

Den här uppsatsen ämnar analysera diskursen om jämställdhet i en alternativ mediesite 

som upplyfter konservatism och politiska nyheter, Avpixlat. Uppsatsen fokuserar 

huvudsakligen på artiklar och kommentarer på delen ”jämställdhet” på deras hemsida, 

som är analyserad genom kvantitativ innehållsanalys och kritik diskursanalys. Den 

teoretiska utgångspunkten är ett intersektionellt angreppsätt och feministisk medieteori. 

Den huvudsaklige slutsatsen gällande jämställdhet på Avpixlat är att den diskuteras 

inom kontexten av kritik mot islam och invandring. Både artikelförfattaren och 

kommentarerna beskriver jämställdhetsdebatten som en kamp mellan de öppna 

progressiva Sverige och det fundamentalistiska elementen av islam och det förändringar 

som kan ske med det svenska samhället. Diskursen skiftar mellan att promota sexuell 

öppenhet (när de jämför den svenska livsstilen med islam), och att förhålla sig 

konservativt gentemot exempelvis gender mainstreaming och implementeringen av nya 

kvoteringslagar.   

Nyckelord: Jämställdhet, konservatism, feminism, intersektionalitet, alternativ media.   
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1. Introduktion och forskningsproblematik 

Studier av medier och deras implicita agenda av att framhäva sitt politiska synsätt på 

sina läsare i den sociala och kulturella kontexten har vanligtvis varit fokuserad på 

etablerade medier och större institutioner, som har varit spridare av nyheter och 

samhällsinformation innan internet gjorde sitt genombrott.  Studierna och deras 

granskning förhåller sig oftast till medier med traditionellt sätt stor spridning till den 

generella befolkningen. (Tidningsutgivarna [TU] 2015) 

 

Med detta i åtanke har jag medvetet valt att ägna den här vetenskapliga uppsatsen åt 

mindre etablerade medier som under den senaste tiden har fått en stor genomslagskraft i 

den svenska politiska journalistiken genom deras sätt att använda sig av nya 

informationskanaler och sociala medier för spridning. (Statens offentliga utredningar 

[SOU] 2015) Genom att göra en kritisk diskursanalys på det valda mediet som är 

Avpixlat, en sida med politiskt inriktade artiklar granskas en ny media. 

(http://avpixlat.info/om-avpixlat/) De är självutnämnd emot det politiska 

etablissemanget och det ”politiska korrekta” har de byggt upp en politiskt inriktad 

nyhetssida som fyller ett oppositionellt hål gentemot den generella politiska synen som 

fortfarande dominerar det svenska samhället. Det är en nyhetssida som fått stor 

uppmärksamhet i tider där högerpopulism och konservatism fått en expansion i det 

svenska samhället och den politiska sfären. (Weiande, Swahn 2014, januari 10) Det 

politiska läget 2015 i Sverige är enligt många mått mätt en tid av politiskt kaos och 

osäkerhet, en minoritetsregering styr med hjälp av en inte helt medgörlig borgerligt 

block, samtidigt som Sverigedemokraterna får agera vågmästare skapar en politisk 

tillvaro som skulle kunna beskrivas som instabil. (Larsson, Mats J 2015, oktober 9) 

I denna kontext frodas en oppositionell våg av medier som tar till vad som skulle kunna 

beskrivas som drastiska metoder för att influera och påverka den svenska befolkningen 

som annars till största del får media som har en mer mitteninriktad politisk syn. (Asp 

2012) Det är den komplexa bilden av alternativa medier som har fått mig intresserad 

utav av att göra en studie i ämnet.  

 

Då det politiska läget 2015 är ett ansträngt läge (Lena Mellin 8 oktober 2015) med 

mycket oroligheter om Sveriges framtid som skapar klyftor mellan människor politiskt 

är det viktigt att studera även de medier som inte finns på televisionen, eller i en tryck 

upplaga, utan som existerar där människor ofta tar del av information, internet. 
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Jämställdhet kan ses som en fråga som kan ses inkludera olika typer av politiska 

koncept, en fråga gällande om huruvida det existerar strukturella problem i samhället 

där kvinnor generellt sätt är missgynnade på grund av de patriarkala strukturer som 

dominerar både den offentliga och privata sfären. Vissa ser jämställdhetsdebatten på det 

sätt att strukturellt förtryck inte är det dominerade problemet, utan att det handlar om 

individproblem där varje person har den avgörande faktorn gällande sitt eget 

upplevande av förtryck. Denna uppdelning bidrar till den debatt som just nu råder i 

Sverige gällande arbetet med att skapa jämställdhet. Den feministiska teorin i 

jämställdhetsdebatten befinner sig i en situation av uppgång och motsättning på samma 

gång. I och med det framgångar som Feministiskt initiativ skapat (FI kom inte över 4 % 

spärren i riksdagsvalet 2014) har positionerna för feministiskt tänkande som en 

bearbetad teori om hur arbetet med att skapa jämställdhet i samhället flyttats fram, och 

olika former av feminism har fått utrymme i samhällsdebatten och Sverige har världens 

första feministiska regering (www.regeringen.se/regeringens-politik/feministisk-

regering/). Liberala feminister existerar tillsammans med mer socialistiska feministiska 

teorier. Liberalerna (före detta Folkpartiet) pratar om liberal feminism 

(www.folkpartiet.se/liberalismen/liberal-feminism/). Den överhängande tanken om att 

det är samhällsstrukturer som skapar och bidrar till ojämlikheten binder ihop de olika 

feministiska inriktningarna. Tanken på samhällsstrukturer som bidragande faktor till det 

samhällsroller som existerar mellan könen är också den del av feminismen som inte alla 

delar synen på. (Reenen 2014) Då majoritet är för ett jämställt samhälle, uppfattar 

många problemet som ett individproblem där det inte finns ett strukturerat patriarkat 

eller strukturell rasism. I denna ideologi är det till stor del individen i de specifika 

situationerna som är skyldiga och ansvariga för att skapa ojämlikhet och rasism. Det 

strukturella synsättet ser både individen som just en individ med beslutsfattande roller, 

men också strukturerna i samhället som formar delar av befolkningen till vissa 

beteenden. Där blir ändrandet av strukturerna lika viktigt att förändra som själva 

individbeteendet. (Maclean 1999) 
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1.1 Disposition 
 

Den överläggande dispositionen utav uppsatsen är följande; Första delen består först av 

en förklaring utav det grundläggande syftet och problematiken som uppsatsen ämnar 

besvara. Efter det följer en del som upplyser tidigare forskning och samspelet mellan det 

två fält som den här uppsatsen kommer att agera mellan (jämställdhet och alternativa 

medier), samt vilket akademiskt bidrag jag själv försöker bidra med i denna specifika 

uppsats. Vidare följer en förklaring gällande intersektionalitet och feministiska 

mediestudier som kommer att vara grundläggande i att förklara det slutsatser som det 

två metoddelarna kommer att framlägga. Efter en teoretisk del följer materialdel som 

klargör vilket material som kommer stå som analysobjekt. Metoddelen är den 

efterföljande delen och den förklara det två metoder som kommer att användas. Dessa 

metoder är en kvantitativ innehållsanalys samt en kritisk diskursanalys som ger två 

olika perspektiv på samma problematik. Efter metoddelen följer själva analysen utav 

materialet utifrån det metoder och teoretiska angreppsätt som är utvalda. Det hela 

sammanfattas i ett avsnitt avsett för resultatredovisning och diskussioner.  

 

 

1.2 Syfte och frågeställning 
 

Medier som medvetet agerar i periferin till den vedertagna ordningen har länge varit ett 

intressant ämne för mig då dessa ofta är innovativa i sitt angrepp- och tillvägagångssätt. 

Jag kommer i den här delen att förklara både syftet med den här uppsatsen samt 

definiera de frågeställningar som jag ämnar besvara under processen. 

Syftet är att analysera vilka diskurser om jämställdhet som skapas på Avpixlat i både 

artiklar och kommentarer, och hur dessa diskurser är relaterade till den hegemoniska 

diskursen om jämställdhet som syns i etablerade medier. Det övergripande syftet är att 

analysera ett politiskt media utifrån aspekter som oftast appliceras på traditionella 

medier och på så sätt se om det uppkommer klara skillnader mellan mainstream och 

alternativ media gällande vissa utvalda frågor.                                 

 

Det frågor som är menade att bli besvarade i denna uppsats grundar sig i tanken att i 

mainstream media (som SVT, Aftonbladet, DN etc.) finns det ett rådande konsensus och 

förhållningssätt till särskilda politiska tankesätt som betraktas som en del av sanningen. 

(Asp 2012) Svensk politik och samhällsstruktur har tagit på sig en relativt progressiv 
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hållning där öppenhet och tolerans har dominerat debatten och medier förhåller sig 

övervägande till det synsättet. (Svenska Institutet [SI] 2012) När då ett medium som 

Avpixlat agerar i ytterfälten till den normen och ifrågasätter det progressiva och 

inkluderande samhället uppstår intressanta diskurser där vad som kan beskrivas som 

mer radikala åsikter får tillgång till stor spridning och opinionsbildning. 

Huvudfrågan kan beskrivas som vilka diskursen om jämställdhet som skapas på 

Avpixlat? Huvudfrågan bryts ned till två mer konkreta frågor:  

1. Hur ser relation ut mellan diskurser av jämställdhet på Avpixlat och i etablerade 

medier (dvs Avpixlat vs. mainstream medier)? 

2. Finns det potentiell heterogenitet av diskurser på Avpixlat som skapas i 

diskussionen av artiklar (dvs artiklar vs. Kommentarer, samt kommentarer vs. 

kommentarer)? 

 

 

2. Tidigare forskning och teori 

 

Det kommande kapitlet kommer att förklara närmare hur den teoretiska delen utav 

uppsatsen är uppbyggd och hur den kommer att användas för att analysera det utvalda 

materialet. Genom att upplysa som tidigare forskning, teorier om intersektionalitet och 

feministiska mediestudier binder det teoretiska tillvägagångssättet ihop materialet med 

genomarbetade tillvägagångssätt. Den teoretiska översikten kommer att ge en tydligare 

bild över det tankar och studier som behandlar det ämne som jag själv ämnar analysera i 

denna uppsats. Genom att hänvisa till redan etablerade studier och genomarbetade 

teoretiska tankesätt ges också en bredare och mer förankrad bild över mitt eget arbete. 

 

2.1 Tidigare forskning 

I förarbetet till uppsatsen har jag gjort en översikt över existerande vetenskapliga 

artiklar om behandlar ämnet jämställdhet, feminism, och alternativa mediesiter. 

Utgångspunkten gällande vad som betraktas som relevant gällande min egen uppsats är 

just begreppen jämställdhet, som innefattar tanken om jämställdhet mellan inte bara 

män och kvinnor, utan också för minoritetsgrupper och homosexuella. Samt begreppet 

om alternativa mediesiter, inkluderat men inte definierat som endast nyhetssiter, utan 
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även politiska opinionsbildare och i viss mån sociala interaktiva medier. Alternativa 

medier är per definition en kommentar och reflektion på mainstreammedia och den bild 

som de företräder som sanning. Skapandet av en alternativ syn på samhällsfrågor, 

politisk debatt och sociala händelser är en viktig del i självidentiteten hos de som 

försöker vara alternativa till samhällsnormen, och möjligen på sikt ändra den.  

Just alternativa medieskapares roll på att förändra och ändra synen på vissa begrepp är 

något som diskuteras i ”Moving images, transforming media: The mediating 

communitas of Hallon TV and DYKE HARD” av Jenny Gunnarsson Payne (2012). 

Artikeln behandlar ämnet om alternativa mediers roll i skapandet av definitionen 

”queer”, och dess politiska användande. Genom en rad processer ändras den politiska 

innebörden av ordet. Denna process är förekommande hos det icke mainstream 

medierna som genom sin egen uppfattning skapar en diskurs gällande ämnet. Denna 

process av skapandet av en egen syn på ett samhällsbegrepp är en nyckelfaktor. Även 

studien ”Written in mud” av Anna Feigenbaum behandlar ämnet om alternativa medier 

och deras bidrag till mobiliserandet av nya infallsvinklar gällande olika termer och 

definitioner. Detta relaterar till den undersökning jag själv bedriver, då det undersöker 

en media och dess skapande och definierande av diskurser i kontrast till den rådande 

samhällssynen. Skapandet av diskurser tas även upp i ”Gender and politics: Patriarchal 

discourse on social media” av Kamil Demirhan, Derya Cakir-Demirhan (2015). 

Artikeln förklarar hur den patriarkala synen på kvinnors roll skapas och bevaras inom 

en hashtag på Twitter. Skillnaden på en alternativ media och en social media är 

grundprincipen att sociala medier skapar innehåll genom sina användare, medan 

alternativa medier (inom nyhetsskapande) producerar sitt eget innehåll. Men det finns 

även en annan aspekt. Genom att tillåta kommentarer i ett princip oredigerat tillstånd 

(som på Avpixlat) kan argumentet göra att diskursen skapas i samrådan mellan 

artiklarna och det innehåll de företräder samt innehållet i de kommentarerna om skapas 

utav läsarna. Då denna uppsats analyserar både artiklarna och dess textuella innehåll, 

och det kommentarer som är kopplade till denna kan man göra parallellerna mellan 

Avpixlat som alternativ media och i detta fall Twitter som social media. Båda bedriver 

verksamheter som bygger på interaktion och diskursivt skapande av en aktiv 

användare/läsare. Gina Messina-Dysert (Roundtable: Feminism, religion and the 

internet 2015) diskuterar just kring deltagandet i de nya medierna som existerar på 

internet. Framförallt hur feministisk teori utvecklas genom de nya infallsvinklarna som 

uppkommer genom deltagande via de nya mediekanalerna. Den problematik om hon 
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upplever är den att alla inte har tillgång till internet eller är vana nog att använda det på 

det sätt som krävs för att vara delaktig i diskussionen. Detta är ett problem då inte alla 

problem blir hörda, vilket skapar en bild av problemen som att det är de om hörs om är 

viktigast. Detta relaterar till min egen forskning då det problem om uttrycks är den 

verkliga bilden av samhället. Alla blir inte representerade eller får sin åsikt hörd i 

debatter som till majoritet är homogena i in utformning. Avslutningsvis vill jag påvisa 

en studie gjord utav Valerie Hobbs ” Characterizations of Feminism in Reformed 

Christian Online Media” som förklarar (snarlikt till min egen forskning) hur diskurser 

gällande feminism formas inom en viss kontext. I detta fall inom den evangelistiska 

rörelsen i USA. Den förklarar att inom den specifika gruppen formas en viss typ av 

diskurs på grund av det existerande synsätten. På samma sätt kan man studera huruvida 

den diskurs om jämställdhet som skapas på Avpixlat formas utifrån det redan 

existerande argumenten som skapats där. Dessa vetenskapliga artiklar agerar inom det 

område som jag själva valt som studieobjekt. De berör tanken om alternativa synsätt 

och skapande av diskurser, med en kontext av jämställdhet, och feminism.  

 

 

2.1.1 Litteraturkritik 

Den strukturella rasismens existens och huruvida feminism är svaret på 

jämställdhetsdebatten är fortfarande under ifrågasättande och inte något som kan 

beskrivas som ett samrådande konsensus i det svenska samhället 2015. Feministiskt 

initiativ1 har nått stora framgångar, men inte alla politiska partier vill använda begreppet 

feminism för att beskriva deras synsätt på ojämlikhet mellan könen. Tanken om att det 

skulle finns strukturellt förtryck mot kvinnor är inte en idé som har nått konsensus i 

samhällsdebatten och många ser det som ett individproblem där man måste se till 

exempel på upplyftandet av löner på kvinnodominerade områden, eller generellt att 

kvinnor tjänar mindre än män på en företagsnivå, inte genom kvoteringslagar. 

(Medieinstitutet [MI] 2014) Det är en fråga för arbetsgivaren, lönetagarna och det 

fackliga organisationer att se till att det inte förekommer strukturell orättvisa. 

Detta är en aspekt som är viktig att upplysa när man ämnar studera jämställdhet och 

dess närvaro i svenska medier. Att jämställdheten kan ta form i olika koncept och 

                                                 
1
 Feministiskt initiativ: Ett politiskt parti som i riksdagsvalet 2014 fick 3.1% av rösterna. Det ledde inte 

till några platser i riksdagen men det gav partiet statligt partistöd. 
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tankesätt är ett sätt att se kritiskt på det studier som har bedrivits gällande jämställdhet 

grundad i feministisk teori. (Shields 2008) Detta angränsar till tanken om kodning och 

avkodning, där medier och läsare samtidigt producerar diskursen i samhörighet till den 

samfälliga debatten som sker. Huruvida den sker inom Avpixlat och deras 

jämställdhetsartiklar blir en intressant del att studera utifrån den tanken att det inte finns 

många studier på tvärsnitt mellan studier av alternativa medier och genusstudier. Det är 

bristerna i den tidigare forskningen som jag har märkt när jag har letat efter forskningar 

som samspelar på begreppen jämställdhet och alternativa medier. Det finns mängder 

med studier gällande jämställdhet i medier, men då vanligtvis med fokus på mainstream 

eller större generella begrepp gällande vilket media det handlar om. Eller är det artiklar 

med fokus på alternativa medier, men då vanligtvis utifrån ett rent politiskt perspektiv. 

Jag har inte hittat en liknad studie som min egen, som genom en innehållsstudie 

analyserar jämställdhetsbegreppet inom en högerpopulistisk nyhetssida.  

 

Med det sagt drar jag inte slutsatsen att sådana studier inte existerar, men att med det 

sökverktyget som varit mig tillgängliga, har en sådan studie varit svåra att hitta.  Vad 

jag då bidrar med är att introducera diskussionen om jämställdhet som en politisk fråga 

till fältet av studier av alternativa medier. Samt att analysera en relativt outforskad typ 

av medier inom feministiska mediestudier, de alternativa medierna. 

 

 

2.1.2 Mitt bidrag 

Efter att ha studerat tidigare forskning inom alternativa medier och jämställdhet har jag 

funnit en angreppsvinkel mellan det två fälten som jag är övertygad ska kunna ge mig 

ett särskilt område och analysobjekt som bidrag till de akademiska mediestudierna. 

Kombinationen av de olika fälten inom medieforskningen är en sammanslagning som i 

det nutida samhällsklimatet och mediekonsumtionen är en viktig och aktuell matchning, 

som är nödvändig att studera i och med det nya sättet vi konsumerar nyheter. Att 

analysera hur debatten om jämställdhet fungerar i ett medium som inte ingår i den 

traditionella gruppen av opinionsbildare har nu en större funktion än tidigare, då 

spridningen av publicerade artiklar har möjligheten att nå en mycket större massa än 

tidigare med den gamla tryckta pressen. Intersektionalitet som teoretiskt angreppssätt 

blir ett sätt att förklara det olika dimensionerna som uppkommer i artiklarna i och med 
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att det subjekt som framställs i många fall har många bakomliggande sociala och 

kulturella identiteter som borde diskuteras för att framställa en korrekt bild. 

 

 

2.2 Alternativ media 
 

Definitionen av journalistik eller media som alternativ kan göras genom en rad idéer 

som antingen agerar självständigt eller i samspel med varandra. Den ekonomiska 

strukturen, självsynen och rapporterandet av ämnen, vars syn inte delas av majoriteten 

av de etablerande medierna är något som ligger i grunden för att kunna göra 

definitionen som alternativ. Men det ska inte förväxlas med det synsätt att den alltid är 

radikal. Alternativ media, i sin definition måste gå mot sociala strukturella normer, det 

kan vara inom icke politiska ämnen, som sexuell läggning, etnicitet och religion etc. 

Studier av alternativa medier är också en studie av interaktivitet på internet och 

retoriska strategier. Detta är koncept som diskuteras utav, t.ex. Atkinson (2010), Meyer 

(2008), Lee (2015), Atton (2001).  Den tidigare forskningen handlar som sagt till stora 

delar om att klargöra själva definitionen av alternativa medier i samspel med exempel 

på hur alternativa medier kan influera politik och det allmänna medvetandet.  

 

För att förklara vad som gör en media per definition alternativ måste vi se till dess hela 

struktur, inte bara innehållet eller den bakomliggande världsbilden som de företräder. I 

följande del kommer en beskrivning om vad som gör en media för alternativ. Jag vill 

påvisa den definition som Meyer (2008) gör gällande alternativa medier. Meyer ger en 

övergripande bild över det olika strukturella delarna som krävs för att förklara en media 

som alternativ. Dessa strukturer är i sin form det grundläggande pelarna som måste 

klargöras för att fastställa definitionen utav en media. Vilket ligger i linje med den tes 

som jag själv driver genom uppsatsen. 

 

Den först aspekten är den ekonomiska strukturen. Dessa medier opererar utanför de 

traditionella ramarna av de ekonomiska spelreglerna. Då det inte är bundna till några 

större ekonomiska institutioner eller bolag, bildas en struktur som grundar sig i 

prenumerationer, reklam och privata donationer. Dessa ekonomiska begränsningar gör 

sig ofta till syns genom det sätt journalistiken är bedriven. Med begränsade medel och 
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logistik tvingas de ofta till att fokusera sitt arbete på nischer och begränsade 

journalistiska områden för att skapa ett intresse för just sina åsikter. 

 

Den andra aspekten jag tänker diskutera gällande definitionen av alternativa medier är 

deras syn på de traditionella medierna. Även här vill jag hänvisa till Meyers (2008) som 

beskriver alternativa mediers syn på sig själv som bärare av en sanning som inte 

kommer till tals i det etablerade medierna. Orsaken till efterfrågan på medier som inte 

agerar inom den konsensus som finns inom den sociala strukturen kan bero på motsatta 

politiska övertygelser, sexuella preferenser eller etnicitet. För man måste komma ihåg 

att det som räknas som radikalt, alternativt inom en viss kontext inte nödvändigtvis 

behöver vara det inom andra kulturer eller kontexter. 

 

Idén att man bryter mot de sociala normerna inom vissa områden måste på något sätt 

vara närvarande för att man ska kunna definiera mediet som alternativt. Förnekelse av 

de traditionella medierna och deras praxis är en viktig del av självdefinitionen, att 

särskilja sig själv från vad och hur mainstreammedia gör, bidrar till att skapa en bild av 

sig själv som bärare av den sanning som inte får utrymme eller ignoreras av det 

etablerade medierna. Den sista delen som Meyers använder sig av i definitionen av 

alternativa medier är idén om vad journalistik egentligen är för något. För att bryta mot 

de traditionella normerna måste man ha ett synsätt på sig själv som att det man gör är en 

viktig funktion som inte uppfylls av andra medier i samhället. 

 

 

2.3 Jämställdhet, feminism och intersektionalitet 
 

Den diskussion och studier som har ägt rum gällande jämställdhet och feminism i media 

samt intersektionalitet kommer ofta fram till snarlika slutsatser gällande hur kvinnor 

framställs i media. Det är ofta cementerade könsroller som framställs där kvinnor förblir 

passiva till skillnad från män som flitigt gestaltas som mer aktiva och agerande. 

Det argumenteras huruvida dessa könsroller i medier är en reflektion utifrån det 

strukturer och könsroller som finns i samhället. Eller om detta är en konstruktion utav 

medierna i sig som i sin tur är med och skapar dessa roller som män och kvinnor intar. 

Olika synsätt existerar gällande vilka som är det som formar och det som formas. 

Utifrån ena synsättet agerar medier endast utifrån en ren reflekterande roll som 

tillgodoser den samhällsbild som anses existera. Detta får sin legitimitet genom det 
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faktum att den bild som det framställer uppenbarligen säljer och tas emot av tittare och 

läsare. Stora ifrågasättanden av denna samhällssyn skulle i det här fallet tvinga fram en 

ändring i portträtterandet av könsrollerna eftersom det skulle bli framställda som 

utdaterade och icke korrekta. 

 

Ett annat synsätt är den att medierna är en del av den formande delen av samhället. Att 

medierna agerar utifrån gamla traditionella tillvägagångssätt som är långasamma att 

förändras då det existerar på en institutionell nivå. Medierna påverkar och behåller då 

det gamla synsätten vilket bidrar till att den generella befolkningen då också ser detta 

som samhällssynen, vilket i nästa steg går tillbaka till medierna. Det får bekräftelse om 

att det som de beskriver är det rätta vilket fortsätter cykeln med små förändringar istället 

för stora. Aspekten gällande vem som påverkar och formar vem fungerar väl i den 

kontexten om alternativa mediekällor, då hela konceptet om vem som först förklarar den 

verkliga bilden av samhället.  Denna balans och maktrelation gällande vem det är som 

formar vem, medierna som formar tittarna eller tittarna som formar medierna är en 

grundläggande debatt gällande teorier kring jämställdhet i medier och något som är 

återkommande i det existerande studierna.(Valdivia 1995; van Zoonen 1994; Byerly, 

Ross 2006). 

 

Den intersektionella delen av feministiska mediestudier framställer ett medieklimat där 

kvinnor ur ett feministiskt perspektiv ofta framställs i en dimension. Den 

intersektionella teorin agerar utifrån att en person kan uppleva många olika fall av 

strukturella angrepp. Kulturella kategorier som kön, ras, klass, religion, sexuell 

läggning, ålder och så vidare är alla aspekter som spelar in på en persons upplevelser av 

förtryck, diskriminering och maktutövning. Detta är något som ofta förbises och inte 

förs till ljuset när feminism diskuteras i medier. Enligt forskningen tas ofta bara enstaka 

attribut upp när det kommer till beskrivandet av en persons sociala status. Vad som 

borde framställas är en mer komplex bild över personer och grupper och det olika 

attribut och egenskaper dessa innehar. Det kan uppstå situationer där en förklaring 

kräver djupare utvecklingar gällande de sociala kontexterna som personen eller 

personerna upplever för att ge en korrekt beskrivning i det specifika fallet. Kritik mot 

intersektionalitet finns i forskningen. Tanken att kvalitativa och kvantitativa metoder i 

grunden inte går samman med tanken om samspelande förtryck då det inte kan 
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kategoriseras inom olika grupper då det är ett sammanhängande koncept. Som måste 

analyseras utifrån en rad olika tolkningar (Bowleg 2008)  

 

Enligt de tidigare studierna kan en person som innehar olika typer av sociala attribut 

uppleva förtryck genom alla dessa samtidigt. Men i framställningen av personen eller 

grupperna är det oftast en viss del som upplyses som den avgörande men detta är något 

som gradvis har ändrats över tiden (Yuval-Davies 2006). Crenshaw argumenterade 

tidigt gällande ”black feminism” och det aspekter som en svart kvinna upplever i 

vardagen. Genom det attribut som kan appliceras på en svart kvinna i den tidens USA  

kan man se de olika typerna av maktutövande och förtryck som hon kan uppleva i 

samspel med varandra och inte separat från varandra. (Shields 2008) Dessa aspekter i 

den kontext som Avpixlat erbjuder korrelerar väl med varandra då Avpixlat ofta 

beskriver personer utifrån deras religion, eller etnicitet. Egenskaper gällande ekonomisk 

klass, sociala och kulturell status borde vara en del av beskrivandet av personen och inte 

bara den könsliga frågan. Då Avpixlat behandlar många olika koncept som religion, 

etnicitet, genus blir detta koncept aktuellt att använda i förklarandet på vilket sätt det 

skriver om relationerna mellan dessa sociala kategorier. (enligt; Cuklanz (1995), Kray 

(1995) Crenshaw (2003) van Zoonen (1994). 

 

2.4 Intersektionalitet som teoretisk angreppsätt  

Följande del kommer förklara intersektionalitet som teoretiskt angreppsätt, vilket 

kommer att användas i uppsatsen för att förklara det utvalda materialet. 

Den grundläggande tanken med att använda begreppet intersektionalitet är gjort utifrån 

dess förmåga att beskriva olika typer av förtryck som finns i samhället och som kan ha 

en påverkan på en persons liv. Uppsatsen ämnar förklara diskussionen om jämställdhet, 

vilket innebär en rad olika diskurser som samspelar med varandra. Där kommer 

intersektionalitetsbegreppet att komma i spel, genom att förklara det olika agendorna 

och maktordningarna som kommer till tals inom de utvalda artiklarna. 

Intersektionalitet som begrepp grundlades av Kimberlé Crenshaw på slutet av 80-talet 

och ämnar kritisera det äldre synsättet som användes för att beskriva kvinnor inom 

genusforskningen, och upplysa att de olika typerna av maktordning är sammanvävda, 

som politiska, etnicitet, kön eller ålder (Crenshaw 2003) Traditionellt sätt har 

genusforskningen bara tagit hänsyn till det grundläggandet konceptet om att kvinnor 
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befinner sig i en strukturellt utsatt situation i jämförelse med män. Principen att kvinnor 

befinner sig i ett patriarkat av förtryck förklarar situationen till en viss del. Men vad 

intersektionalitet och Crenshaw vill upplysa är det faktum att maktstrukturer och 

förtryck även kan innefatta kombinationer av andra samhällsstrukturer. Upplysningen 

att jämställdhet inte kan förklaras som lika för all kvinnor, utan att det unika sociala och 

kulturella attributen också spelar roll i vilken form av förtryck som appliceras. I 

beskrivandet utav grupper eller personer ska flera aspekter tas med i argumenteterandet. 

Vad som kan förekomma är en enkel beskrivning av en person med argumentationen att 

denna person upplever det förtryck som hon upplever är i grunden en fråga om kön. 

Detta är inte korrekt enligt intersektionalitet som teori. I beskrivandet av en person 

måste flera aspekter tas med i argumentationen.(Crenshaw 2003) Andra attribut som 

sociala, ekonomiska och kulturella kapital spelar in på de olika nivåerna av förtryck som 

en person kan uppleva. Bara för att en person upplever ett förtryck (exempelvis lägre 

lön för att personen arbetar inom ett kvinnodominerat yrke) betyder det inte att det är 

den enda förklarande faktorn. Saker som vilket område denna person bor i, vilka 

socioekonomiska förhållande personen kommer ifrån och så vidare kan också vara 

aspekter som spelar in på den specifika personens upplevelser.   

Exemplet med den svarta muslimska kvinnan som lever i en del av samhället som 

präglas av arbetslöshet och utanförskap, i jämförelse med den vita överklasskvinnan 

som befinner sig i toppskiktet av det kulturella fältet är två extremer som förklarar 

konceptet av intersektionalitet. Då både kan uppleva ett strukturellt samhällsförtryck på 

grund av sitt kön kan den första kvinnan även uppleva andra typer av förtryck och 

maktordning som samspelar med varandra i hennes sociala tillvaro. (Davies 2008) En 

tillvaro som den andra kvinnan inte har några relationer till. Det är därför det är viktigt 

att intersektionalitet får ett utrymme i analysen, då innehållet i artiklarna inte bara kan 

beskrivas utifrån en idé om vad ojämlikhet är i grunden, utan förklara och upplysa om 

huruvida artiklarna väljer att beskriva personer utifrån ett mer komplext synsätt, eller 

om man väljer att endast applicerar tydliga och förenklade koncept och attribut på 

personerna i artiklarna. En förenklad beskrivning kan bidra till en syn på ett problem 

som inte är korrekt eller som bortser från andra bidragande och orsakande samspelande 

faktorer. (Crenshaw 2003) Denna typ av beskrivande skapar ett utförande där en 

händelse kan bli beskriven utifrån en diskurs som inte är den enda eller den korrekta för 

just den situationen. Det kan vara att en händelse beskrivs utifrån kön som den 

huvudsakliga orsaken. Men i grunden gäller det om en fråga om social status eller 
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etnicitet. Det är det grundläggande tankarna om intersektionalitet och hur beskrivning 

av personer borde inkludera mer än ett socialt attribut. 

 

 

2.5 Feministiska mediestudier som teori 

Denna uppsats grundar sig till största delen i de feministiska teorier som har tagits fram 

av Liesbet van Zoonen (1994).  I följande del kommer jag att förklara feministiska 

mediestudier närmare och hur det passar samman med denna uppsats. 

Medier har alltid legat i intresse för feminism och kampen för jämställdhet. 

Representationen av kvinnor i medier har varit under granskning under en längre tid och 

bilden av hur könsrollen i samhället ser ut har varit under kritik från många genus och 

medieforskare. 

 

Van Zoonen har i sin bok Feminist Media Studies (1994) tagit fram fem punkter som 

kritiserar traditionella kommunikationsstudier. Dessa punkter förklarar hur kvinnor är 

underrepresenterade i den akademiska världen och det högre utbildningarna. Detta är en 

effekt av den utelåsning av kvinnor som traditionellt gjorts. Detta ska sättas i det 

perspektiv att män är överrepresenterade i medier trots att kvinnor studerar mer på de 

högre insatserna. Detta är något som är under förändring då kvinnliga journalister är 

vanligare nu än 1994. Den andra punkten om kritik på kommunikationsstudierna gäller 

den sexistiska aspekten av vetenskap. Hur vissa förbestämde attribut (som hemmafruar 

och konsumenter) är det som appliceras på kvinnor. När man har dessa förbestämda 

tankar formar det den slutliga produkten. Den tredje aspekten gäller det teorier som har 

använts vid vetenskapliga studier, dessa har framkommit varit mäncentrerat och 

kvinnors problem har ofta varit förbisett. Det förekommer sig på sätt att vid traditionella 

studier tidigare har det ofta varit problem där män är det som är utsatta har stått som 

studieobjekt. Det roller som kvinnor har fått antagit under dessa studier har varit icke-

relevanta för det problem som studerats. (Zoonen 1994) Detta går vidare till den fjärde 

punkten som kritiserar hur studier genomförs. Fokus läggs på objektivitet mot 

subjektivitet, abstrakt mot konkret, expertkunskaper mot lekmanskunskaper och så 

vidare. Dessa typer av genomförande av studier är främjande för det tankesätt som 

promotar män och utelämnar många av det attribut som kan tilldelas kvinnor. 

Feministiskt tänkande kan bidra med ett alternativt synsätt som ofta är förbisett i de 

vanliga studierna. (Dervin 1987) Den slutliga punkten som van Zoonen diskuterar gäller 
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vilket angreppsätt man kan ta när det kommer till studier om kön, etnicitet etc. Gamla 

studier fokuserar ofta kring koncepten om, man, kvinna, svart, socialist osv. Genom att 

inte försöka applicera generella tankar på stora grupper av människor, utan att 

argumentera utifrån ett mer individuellt perspektiv, vilket ger ett helt nytt synsätt på 

frågeställningarna och problematiken i studierna. Detta går i hand med det 

intersektionella angreppsättet som kommer att appliceras i denna studie. Tanken om att 

vissa generaliserande tankesätt inte borde användas för att förklara situationer för större 

grupper. Förtryck och diskriminering kan förekomma för olika personer på olika sätt på 

grund av flera attribut.                    

                                                                                              

Mediediskursen borde uppstå genom mediet och användaren samtidigt. Inte genom en 

parts skapande och den andras accepterande. Den skapas genom sociala processer 

genom maktstrukturer och existerande diskurser. (Hall 1980) Denna tanke ligger till stor 

grund för den feministiska medieteorin. Där diskurser uppkommer genom sociala och 

kulturella samtal i medierna samtidigt som hos de generella användarna. 

Könsstrukturerna i den textuella processen tar sig form i både mikro och makro nivåer. 

Både genom de egna influenserna, samt åsikterna som kan speglas från författaren, till 

de övergripande strukturerna som existerar inom de individuella redaktionskulturerna. I 

fallet med Avpixlat förekommer inte några artikelförfattare vid namn. Vilket gör 

applicering av kodningsteorin inte blir fullt möjligt då det utgår från aspekter att 

kvinnliga journalister utgår från ett feminint perspektiv och en manlig från ett maskulint 

perspektiv, eller snarare, det måste finnas en strukturell skillnad mellan manliga och 

kvinnliga journalister om man utgår den feministiska medieteorin att mediepraktiken 

kommer förändras genom kvinnligt deltagande. (Zoonen 1994) Denna tanke ligger 

möjligen lite bakåt i tiden, nu när kvinnliga journalister är väl representerade i 

mainstream media. Men ser man till alternativa mediekällor, stämmer det överrens där? 

I och med den anonymitet som finns gällande journalister på Avpixlat blir texten så pass 

mycket mer viktigt, då det är en av de få mikronivåerna som går att studera när det 

kommer till representationen av kvinnor. Den centrala frågan som frågas genom tanken 

om kodning av texten genom genusperspektivet är: Hur är kön som diskurs diskuterat i 

produktionen, texten och hur ser mottagandet av den texten ut? Delas uppfattningen om 

representationen som kvinnor framkommer i media av läsarna, eller finns det 

motsättning som förklarar att läsarna inte bara tar in texten utan också kan motsätta sig 

den bild som framställs gällande ett köns attribut och roll i samhället. Hur visar sig 
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denna tanke hos det artiklar som står som analysobjekt? I och med den direkta 

möjligheten att kommentera och reflektera öppet över innehållet kan man snabbt se 

huruvida det roller och egenskaper som framställs är det accepterade eller om det finns 

motsättningar gällande porträtterandet av individer. Eftersom Avpixlats artiklar inte har 

någon utgiven författare blir en aspekt av den feministiska medieteorin frånvarande, 

aspekten gällande om journalisten är kvinna eller man. 

 

Vanligtvis är det en relativt begränsad typ av genres som är utsatta för feministiska 

mediestudier. I vanliga fall handlar det om ämnen som riktar sig direkt till kvinnor och 

utesluter det andra typerna av medier. Detta är tanken som van Zoonen (1994) 

beskriver, men är den relativ idag och stämmer den ens? Idag bedrivs feministiska 

studier inom det flesta områden och kvinnlig representation är en av de sociala frågorna 

som får stor uppmärksamhet i svensk media. 

 

2.6 Kritisk diskursanalys 

Den kritiska diskursanalysen kommer stå som centrum i den här uppsatsen då den som 

både teori och metod kan förklara den diskussion som skapas genom samspelet mellan 

artiklarna och kommentarerna på ett både text-plan samt den sociala kontexten som 

diskursen skapar och opererar inom. I kommande del förklaras begreppet och hur det 

kommer att användas i analysen av artiklarna. 

 

Uppsatsen kommer att använda sig av den definitionen som Fairclough gör gällande det 

tre dimensionerna som tillämpas på diskurser, det vill säga text, diskursiv praktik och 

slutligen som social praktik. (Fairclough 1995) Genom att studera länken mellan den 

textuella praktiken och den sociala kan man analysera uppkomsten av diskursen. I nästa 

del följer en förklaring hur den kritiska diskursanalysen kommer att användas. 
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Figur 1: Fairclough Media discourse (1995) s.59 

 

Begreppet diskurs syftar på att texter (och andra diskussioner om ett ämne) samlas i en 

social eller institutionell struktur.  För att kunna analysera och förstå dessa diskurser 

måste förstå och ta in de sociala aspekterna. Texten ger en viss förståelse om diskursen 

genom sitt språkbruk och det processer som framkommer gällande skapandet och 

användandet. Men för att få en fullständig förklaring måste det kognitiva, kulturella, 

ekonomiska och politiska aspekterna analyseras jämtemed texten. Texten uppkommer 

utifrån ett antal aspekter och genom att analysera dessa maktkamper (ekonomiska, 

politiska, kulturella och sociala) kan den grundläggande orsaken till skapandet av texten 

framträda och vilken roll den har i samhället upplysas. (Ekström, Larsson 2010) 

Maktstrukturer i samhället är enligt Fairclough (1995) en utsträckning från olika 

ideologier som genom sina intuitioner försöker påverka och influera så många personer 

som möjligt. Ideologier är en konstruktion utifrån dominansrelationer grundad i klass 

och kön. Diskurser är vad som framkommer som grundläggande för hur dessa 

ideologiska maktstrukturer förändras eller bevaras. (Dijk 2001) Genom skapandet av 

text, som i grunden antingen arbetar för att bevara en befintlig diskurs eller skapa ett 

nytt förhållningssätt till makten, får dessa ideologier betydelse i formandet av samhället. 

 

Kritisk diskurs kan ses lika mycket som en metod, som en teori. Eller som Fairclough 

(2001) förklarar det. Ett teoretiskt perspektiv på lingvistik och semiotik som ett 

fenomen som gör det möjligt att analysera texter inom den sociala kontexten. Den 

diskursiva praktiken kommer stå som en viktig del i den kommande analysen. En 

praktik är ett en form av permanent social aktion som definieras genom sin position 

inom de tillhörande praktikerna. Fairclough (2001) tilldelar praktiken vissa bestående 
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delar; Produktiv aktivitet, produktionsmedel, sociala relationer, sociala identiteter, 

kulturellt värde, medvetenhet och semiotik. Dessa delar är fristående element men 

innehar också en stor del av gemenskap och samspel mellan varandra. Den 

grundläggande idén om kritisk diskurs som argumenteras i litteraturen är den relation 

som finns mellan semiotiken och den sociala praktiken. Hur samhället förändras och 

vilka insatser i det språkliga och bildliga utförandet som är delaktiga till denna 

förändring. Vi alla lever utifrån vissa förbestämda premisser. Ett visst jobb kräver en 

viss typ av språkligt utförande vilket passar den sociala grupp som man interagerar med. 

Detta sträcker sig från det som jobbar till exempel i en teknikaffär där ett väldigt 

specifikt språkbruk används. Samma tankar går att applicera på den politiska sektorn 

och de offentliga institutionerna. Det är en typ av genre, som kräver att vi förhåller och 

uttrycker oss på ett specifikt sätt för att göra oss förstådda och socialt accepterade i den 

sociala kontexten. Till exempel representeras fattiga och utsatta genom en viss diskurs 

som används inom den politiska sfären. Detta gäller samtliga delaktiga i det sociala 

samhället. Man avvänder en viss typ av språkbruk, tillhörande den specifika genren för 

att beskriva olika delar utav samhället. (Fairclough 2001) För att förstå en diskurs måste 

man förstå sambandet mellan den strukturella semiotiken och den producerande. Dessa 

två, den bestående och den skapande delen, är både del utav diskursen och har både 

influerande möjligheter i hur diskurserna ser ut. En social ordning utifrån olika sätt att 

beskriva saker. Kritisk diskursanalys i sitt utförande kan ta sig form genom olika typer 

av analys. Van Dijk (2001) förespråkar en angreppsätt som innehåller en viss typ av 

originalitet i sitt tillvägagångssätt, och ska i grunden vara egen och multidisciplinär.  

 

                                                                                                     

2.6.1 Analytiskt tillvägagångssätt 

Användandet av Faircloughs teoretiska förklarande av media diskurser och 

analyserandet av dessa kommer att vara grundläggande principer för hur denna uppsats 

kommer att genomföras. Genom att studera språkbruket och hur Avpixlat använder sig 

av artiklarna för att sprida sitt budskap och sin tillhörande agenda uppkommer en bild 

över hur de anser sig samhället egentligen är och vad som är den riktiga sanningen. Den 

kritiska diskursen och hur den kommer att användas i den här analysen är till stor del 

grundad på tanken om texten är innesluten i vissa sociala och samfälliga konstruktioner 

som antingen kan bryta eller gå med det i det vad som kan beskrivas som 
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samhällsnormen. Den normen har variationer inom alla dess delar men är sameniga på 

det stora.  

 

Språkbruket och dess bidragande faktor till att skapa och forma diskurser är den kritiska 

delen i analysen av medier som kraftigt bryter mot den sociala normen då språket är en 

social praktik. Genom att analysera språkbruket, och sedan vidare genom det två 

anslutande fälten av produktion, konsumtion samt sociala påverkan, genom den kritiska 

diskursen uppstår möjligheten att beskriva det diskurser som formas. 

Texten som aspekt av analysen förklarar Fairclough som följande. Textens egenskaper 

analyseras genom den lingvistiska processen, man studerar vokabulärer, grammatiken 

och hur texten är uppbyggd, i detta falls nyhetsartiklar (Fairclough 1995). Man ska se 

texten som en sak av många nivåer som måste tas i hänsyn till och även vad som inte 

finns med i texten ska analyseras och diskuteras då saknaden av vissa element kan vara 

lika avgörande för innebörden av en text som själva innehållet. 

 

Tre punkter som Fairclough nämner som väldigt viktiga är representation, identiteter 

och relationer. Representationen av sociala praktiker i texten kan vara tecken och 

utlopp för särskilda ideologier i texten. Konstruktionen av identiteter upplyser och 

avslöjar bakomliggande tankar av skaparen och slutligen relationen mellan skaparen och 

läsaren. Vilket språk används? Är det formellt eller informellt? Sådana val skapar olika 

känslor hos läsaren, vilket måste bejakas i analysen.                                                                                           

 

Diskursutövandet är ett samspel mellan producerandet av texten och konsumtionen av 

den. Detta kan ta olika former och kan sträcka sig från stora institutionella diskursiva 

processer medan andra håller sig på en lägre nivå av mer personliga aspekter. Det är här 

som det hela tredimensionella tankesättet kommer till användning. Den förklarar 

relationerna mellan texten och dess skapare – och vidare indirekt till den sociala 

praktiken genom den diskursiva praktiken. Den homogena aspekten på skapandet av 

diskursen blir lika viktig som den heterogena då det representerar två olika sätt av 

skapande. Den homogena diskursen uppstår i klimat av väldigt liksinade språkliga 

uttryck där oliktänkande inte får utrymme eller kommer till tals, utan en ensidig diskurs 

uppstår. I detta fall är det relationen mellan artiklarna och kommentarerna. Medan den 

heterogena är en mer kreativ diskurs där olika åsikter ofta blandas och ändras utifrån 

föränderliga sociala och kulturella aspekter. Vilket skapar en diskurs med olika 
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uttryckssätt? Där olika synsätt får utrymme och diskursen formas utifrån att det finns 

olika sätt att förhålla sig till ämnet.          

 

Socialkulturella analysen av diskursen är möjligen den mest komplexa av det tre 

dimensionerna. Vad som innefattas inom den socialkulturella aspekten kan variera 

beroende på vad som är relevant för just det specifika ämnet. Fairclough (1995) 

förklarar dock att det är viktigt att skilja på den ekonomiska, politiska och kulturella 

aspekten. Med denna uppsats i kontexten kommer fokus ligga på den politiska och 

kulturella aspekten. På vilket sätt existerar alternativa medier i denna definition av den 

sociala aspekten? Traditionella medier innefattar ofta en institutionell roll i samhället 

med etablerade och välutvecklade strukturer i hur man producerar nyheter. Det 

alternativa medierna förhåller sig per definition annorlunda till det traditionella 

tillvägagångssättet av produktionen, men blir det detsamma med den sociala aspekten? 

Analysen kommer att genom det tankesätt som Fairclough förklarat beskriva hur 

Avpixlat förhåller sig med sina artiklar till den sociala kontexten utifrån innehållet i 

artikeln. Speglar innehållet den generella konsensusen i samhället om det valda ämnet, 

eller bryter artikeln mot det normer som får utrymme i mainstream media? Genom att 

använda dessa tre dimensioner ur analytiskt utgångssätt kan det olika diskursiva delarna 

i artiklarna förklaras och sättas in i den praktiska och sociala aspekten av diskursen.  

 

3. Material och urvalsprocess 

Följande del kommer beskriva det material som uppsatsen bygger på och hur urvalet har 

skett och processen bakom den. När urvalet sker måste hänsyn visas till begränsningar 

som satts för uppsatsen, men samtidigt vara brett nog för att kunna dra slutsatser som är 

empiriskt uppbackade. 

 

3.1 Avpixlat 

Avpixlat grundades 2011 och är en efterföljare till den nu nedlagda sidan Politisk 

inkorrekt. 2014 tillförskaffades ett utgivningsbevis och blev då en del av den svenska 

politiska journalistiken officiellt med Mats Dagerlind som ansvarig utgivare. (Torbjörn 

Jacobsson, Jennifer Paterson 2014, 2 juni) De har arbetat med att få stor spridning i 
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sociala medier och på så sätt öka sitt varumärke. I och med den skepticism som fått ett 

fotfäste i Sverige ser många dessa alternativa nyhetssidor som bärare av den riktiga 

sanningen gentemot den “ljugande vänstermedian” som inte tar upp det “riktiga” 

problemen i samhället. 

 

Mycket av förklaringarna ovan är något som Avpixlat själva anser sig stå för. Det anser 

sig berätta den verkliga världsbilden medan den gamla median har en vänstervriden, 

multikulturell syn som i sitt tillvägagångssätt skadar Sverige och den europeiska 

kulturella livsstilen. I den traditionella media, och bland den större delen av 

befolkningen finns det ett annat syn på Avpixlat och den journalistik som de bedriver. 

Sidan beskrivs som partiskt höger-vinklad med rasistisk agenda där invandrare och 

muslimer svartmålas och dominerar innehållet i artiklarna. (Annika Hamrud, 2011 5 

december) Även feminism är en ideologi som ofta beskrivs här som vänstervriden, 

manshatande och kontraproduktiv för riktig jämställdhet. Ord som “HBTQ-maffian” 

och “extrem-feminist” är vanligt förekommande i deras journalistiska retorik. Det är 

med ett sådant offensiv och direkt språkbruk som det har blivit kända som 

sanningssägande, och bärande av det riktiga synsättet av sina följare, men även fått 

stämpeln som rasistisk “skitjournalistik” av sina motståndare. Valet av Avpixlat som 

studieobjekt är gjort utifrån den premissen att alternativa nyhetskällor får mer och mer 

utrymme i folks medvetande. Genom ett splittrat politiskt samhällsklimat finns det 

utrymme och en efterfrågan på nyheter som inte delar den generella samsyn som de 

traditionella medierna framställer som verkligheten. Den efterfrågan har skapat en 

marknad som fylls utav nyhetssidor som inte spelar in på det normala sättet att bedriva 

nyheter och politisk opinionsbildning, utan opererar i periferin i samhället. Just 

frånskillnaden från det traditionella sättet att bedriva nyhetstidning eller tv-kanal är 

själva grunden i det som kallas alternativa medier. Att beskriva och definiera vad som 

egentligen gör alternativa medier annorlunda från de gamla medierna är en essentiell del 

av vad som gör den här undersökningen adekvat och nischad. Jag har valt att använda 

mig av Meyers (2008) definition av alternativa medier. Genom fyra delar kan man 

fastställa huruvida mediet är alternativt. Det ska dock påpekas att det inte är en absolut 

eller exklusiv definition men en måttstock som tar i hänsyn det viktiga punkterna. 

Avpixlat blir alternativ då de uppfyller det punkter som används som definiton av 

alternativa medier. Genom att agera ekonomiskt oberoende från kända, etablerade 

institutioner anskaffar man sina medel genom andra tillgångar. Privata donationer, 
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reklam från företag som agerar inom samma alternativa kretsar som sig själva.
2
 Deras 

politiska utgångssätt är i grunden oppositionellt och kritiserande mot den traditionella 

ordningen och tillvägagångsätt som äger rum i Sverige. Även synen på deras eget arbete 

är en klar indikation på att de i grunden kan definieras som alternativ media. Genom att 

lyfta upp sin egen journalistik som en av det få sanningsägande inom den politiska 

journalistiken framhäver man sin egen betydelse och varför man är viktigt för 

samhällsdebatten. 

 

3.2 Artiklarna 

Det primära materialet för studien kommer att vara artiklar publicerade under den del av 

Avpixlat som behandlar jämställdhet. Det är artiklar som ligger under den sektion som 

finns på Avpixlat kallat just "Jämställdhet".
3
 Då syftet är att studera en nyhetsmedia 

som inte tillhör den sedvanliga journalistiska kåren faller Avpixlat in som ett val gjort 

på det premisser som finns diskuterade och förklarade i andra delar av uppsatsen (se 

Alternativa medier s.12 ). 

 

Tidsaspekten för urvalet är gjort utifrån utgångspunkten att en relativt lång tid är 

nödvändig för att ge ett brett perspektiv och en klar kontext över hur artiklarna 

förkunnar begreppet jämställdhet. Tidsaspekten som uppsatsen kommer röra sig inom är 

från början på 2015 fram till det att själva studien börjar. Valet utav tidsaspekten utgår 

från tanken att ett brett tidsperspektiv måste ges för att kunna visa på strukturer inom 

Avpixlat men fortfarande vara inom en begränsning som är genomförbar. Att ge sig på 

en längre tidsaspekt skulle klart vara fördelaktigt men i och med den tidsbegränsning 

som gäller är valet gjort på ett sådant sätt att tiden är både bred och avgränsad på samma 

gång. 

 

Antalet artiklar inom den uppsatta tidsramen uppgår till 25 stycken med ett 

ursprungsurval på 42 artiklar. Urvalet av 25 artiklar grundar sig att artikeln måst ha 

minst 200 kommentarer för att tas med i analysen. Det urvalet är gjort efter premissen 

att kommentarerna är en viktig del i analysprocessen och eftersom variationen på hur 

många kommentarer som förekommer vid varje artikel varierar så pass mycket, från nio 

                                                 
2
 http://avpixlat.info/om-avpixlat/ 

3
 http://avpixlat.info/category/jamstalldhet/ 
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(9) kommentarer till över sexton hundra (1600). Urvalet är utformat för att få med det 

artiklar som har genererat mest antal kommentarer. Den kritiska diskursanalysen 

kommer att behandla femton (15) artiklar (på grund av tidsbegränsningar, samt att 

slutsatser kan göras efter att dessa har analyserats) medan den kvantitativa analysen 

kommer att innefatta samtliga tjugofem (25) artiklar. 

 

 

3.3 Kommentarerna 

I analysen kommer även det kommentarer som läsare har skrivit att stå som underlag. 

Detta görs för att studera det teman, ämnen och diskurser som diskuteras där, i 

jämförelse med det som skrivs i artiklarna. Den tjänst som tillhandahåller 

kommentarerna heter "Disqus"
4
 och erbjuder en möjlighet att anonymt (eller genom ett 

konto på Facebook, Twitter eller Google+) kunna göra kommentarer på bloggar, artiklar 

eller andra medier som använder sig av detta program. Möjligheten att kunna utnyttja 

programmet för kommentarer helt anonymt bidrar till att öppna upp till hätskare 

debatter där man inte behöver stå som personligt ansvarig till det man skriver. Detta kan 

vara både främjande för den politiska debatten då känslan av uthängdhet försvinner och 

mer frispråkighet blir möjligt. Den andra sidan är att i skydd av anonymiteten riskerar 

den personliga censuren att försvinna vilket kan bidra till ett klimat där hat och påhopp 

på personer förekommer i och med bristen på personligt ansvar. Urvalet av 

kommentarerna kommer att ske utifrån följande kriterier. Då antalet kommentarer 

varierar kraftigt kommer det första 10 att analyserar och sättas i kontext till artikelns 

innehåll. Valet av att studera de första kommentarerna görs utifrån den tanken att 

anledningen till att dessa artiklar ligger först är detsamma på alla artiklar. Är det tid när 

kommentarerna gjordes, hur många "gilla" kommentaren fått, eller att det är ett 

slumpmässigt urval gjort av algoritmer, är det detsamma för alla artiklar och är i sådana 

fall ett objektivt och rättvist sätt att välja kommentarer. Avpixlat har tidigare varit under 

kritik då kommentatorsfältet (vilket inte står under redaktions ansvar utan är en 

fristående del av sidan) har blivit anklagade för att censurerande oliktänkande 

kommentarer. (Clas, Svahn 2013, 12 februari) Analyser av kommentarerna ger 

förhoppningsvis en djupare förståelse om artiklarnas skapande av diskurser. Då 

kommentarerna kan ses som en social representation där läsare bidrar till att skapa 

diskussionen och diskursen. (Koteyko, Jaspal, Nerlich 2013) 

                                                 
4
 https://disqus.com/profile/login/ 
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4. Metod 

Metoddelen ämnar förklara den metodik som används i uppsatsen och det material som 

kommer att vara grunden till undersökningen. Kombinationen av kvantitativ 

innehållsanalys och kritisk diskursanalys görs genom strategin triangulation (Jensen 

2002).  Den generella idén är att genom olika typer av undersökningar och utföranden 

komma fram till olika perspektiv på samma fenomen vilket skapar en grundlig bas för 

att kunna dra slutsatser. 

 

Valet av att kombinera två olika metoder är gjort utifrån ett par premisser. Tanken att 

den kvantitativa delen bara kan besvara en viss del av frågeställningen är en huvudpunkt 

i metoden. Genom att kvantifiera innehållet kan mönster i artiklarna framträda.  Vilket 

skapar en plattform som gör det möjligt att på ett objektivt plan beskriva och 

sammanställa en bild över det reella innehållet utifrån realistiska beskrivningar 

grundade i data. (Berger 2011) Det är dessa mönster som är grunden till den andra 

delen, den kritiska diskursanalysen. När materialet är sammanställt på ett sådant 

realistiskt sätt blir det mer tillgängligt för en mer lingvistisk och djupare analys. För när 

Avpixlat pratar om jämställdhet och feminism, vad är det faktiska innehållet som det 

beskriver? Det är något som den kvalitativa delen inte kan besvara rakt av då den är 

begränsad i de analytiska slutsatser man kan dra, men med en kombination av kritisk 

diskurs och kvantitativ innehållsanalys är det möjligt att både beskriva de stora 

strukturerna på Avpixlat, som konstruktionen och produktionen av artiklarna, men även 

huruvida diskursen som skapas genom det strukturer som finns inom Avpixlat som 

medieproducent är bevarande av den samhällsdebatten som förs eller om den företräder 

en förändring av den bild av diskursen som dominerar samhällsbilden.  

 

 

4.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Uppsatsen utgår först från en kvantitativ innehållsanalys med mål att sammanställa de 

utvalda artiklarna och kommentarerna för vidare analys genom den kritiska 

diskursanalysen. Valet av att göra en kvantitativ innehållsanalys är gjort efter ett par 

premisser. En av dessa är förmågan att granska tidliga händelser och ämnen (Berger 

2011). Eftersom feminism, det progressiva politiska förhållningssätt och dess inverkan 

på det svenska samhället är just ett ämne i vår nutid och någonting som diskuteras och 
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debatteras så passar det in. Även det faktum att innehållsanalys fungerar väl med 

material som är lättillgängligt och som kan bli kvantifierat är en fördel och något som 

Berger (2011) diskuterar. Grundidén är som nämnt tidigare att innehållsanalysen inte 

ska vara den analyserande delen av uppsatsen. Utan användas som ett redskap för att 

sammanställa data i hanterbara mängder och ämnen som sedan kan användas för att 

definiera och klargöra det diskurser som finns. Resultatet av innehållsanalysen blir då 

en del som kommer att användas i den slutgiltiga kritiska diskursanalysen. Fördelen 

med innehållsanalysen är dess förmåga att visa hur och vad människor gör istället för 

vad det säger att det gör. När personer producerar en text görs medvetna och omedvetna 

val. Det är dessa val som visas och kommer fram genom analysen. För det personer 

säger att det gör behöver inte alltid vara samma som det faktiskt gör, utan personer kan 

uppfatta sig själv som väldigt idealistiska och förhåller sig mentalt på ett visst sätt, men 

genom sina handlingar, eller frånvarande av handling beter sig på det helt motsatta 

sättet. (Berger 1991) Detta skulle i praktiken kunna få utlevelse genom att Avpixlat 

säger sig vara för jämställdhet, öppenhet för HBTQ-personer och så vidare. Men genom 

sitt språkbruk, ämnesval och praktiskt utförande inte stå bakom dessa två saker. 

 

4.1.1 Kodning av artiklarna 

Kodningen av materialet till den kvantitativa innehållsanalysen är gjord utifrån ett par 

olika kriterier. Då uppsatsen ämnar analysera artiklarnas innehåll utifrån ett 

intersektionell-feministiskt perspektiv, är kodningsschemat utformat med relevanta 

kriterier utifrån det teoretiska ställningstagandet. 

 

Artiklarna granskas utifrån sju (7) kriterier. (se appendix 4) Vilken bild som syns i 

anslutning till artikeln, hur lång artikeln är, vem som är representerad i artikeln, hur 

artikeln pratar om feminism, vilken politisk hållning som artiklarna tar, hur många 

kommentarer som är gjorda och huruvida den är positiv eller negativ. Vem som står 

som representerad i artikeln utgörs från vem som förekommer som huvudobjekt i 

artikeln. Det kan förekomma både grupper och individer i artiklarna, men vem som 

förekommer mest och får huvudsakligt fokus blir den som står som representerad. 

Vilken politisk hållning som artiklarna tar är baserat på Avpixlats syn på sig själva som 

oppositionella och med en konservativ högerhållning och inom majoriteten av politiska 

frågorna. Huruvida artikeln tar en negativ eller positiv hållning i relation till innehållet i 
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själva artikeln (den objektiva sanningen är inte utgångspunkt, utan den bild som målas 

upp genom språkbruk och urval i artiklarna), samt hur många kommentarer som varje 

artikel har vid insamlingstillfället.  

 

Dessa kategorier innefattar hur artikeln ser ut generellt men också ger insyn i hur den 

förhåller sig mot jämställdhet och framför allt feminism. Huruvida en artikel har en 

negativ eller positiv vinkling bestäms utifrån vilket ämnet är, hur det behandlas och 

vilka uttryck som används för att beskriva den. Ett positivt ämne skulle kunna vara 

något som upplyser en situation som enligt Avpixlat framhäver en jämställdhet i en 

positiv kontext. En negativ händelse kan vara en situation där enligt Avpixlat någonting 

har hänt som motarbetar jämställdhet, eller inom andra ramar inte uppfyller det tankar 

och ideologiska värderingar som Avpixlat har gällande jämställdhet i samhället. 

Samma kriterier gäller för hur feminism är porträtterat. Vilka adjektiv, argument och 

uttryck används för att beskriva feminism är vad som ligger till grunden för att själva 

katalogiseringen av artiklarna. Används ord som framställer feminism i artikeln som 

negativ eller på andra sätt försvårande av jämställdhetsarbetet. Då kommer artikeln 

betraktas som negativt beskrivande. Artiklar med positiva adjektiv och beskrivningar 

om feminism att betraktas som en positiv. Det är alltså ämne i sig (utifrån Avpixlats 

politiska synsätt) som avgör huruvida en artikel kommer att katalogiseras som positiv 

eller negativ (eller neutral, om förhållningssättet undviker beskrivande adjektiv och 

endast är formellt beskrivande av en situation) i sitt beskrivande av feminism. Utan den 

beskrivning som förekommer i förknippande med feminism. Beskrivs 

samhällsstrukturer som någonting reellt, och faktiskt påverkande av samhället och 

relationerna mellan män och kvinnor? Eller beskrivs det som någonting som endast 

finns inom det teorier som förklarar ojämlikhet genom samhällsstrukturer eller 

patriarkala relationer, och saknar relevans i deras samhällssyn? 

 

 

4.2 Kvalitativ analys (kritisk diskursanalys) 
 

Den kvalitativa delen av analysen kommer att genomföras med en kritisk diskursanalys 

där det femton (15) artiklar med flest kommentarer kommer att utsättas för en egen 

analys. Detta genomförs för att det ämnesområde som artiklarna är tänk att täcka är så 

pass brett att många artiklar inte har en direkt koppling till varandra genom deras 

täckande ämnen. Varje artikel ligger under "jämställdhet" men huvudämnet för artikeln 
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kan variera. Ett annat tillvägagångsätt vore att behandlar alla artiklar och alla 

kommentarer som en enda diskurs inom det breda begreppet jämställdhet, som 

innefattar inte bara likhet mellan män och kvinnor, utan även jämställdhet för 

minioritetgrupper. Valet har fallit på att analysera varje artikel som enskild, då de i 

kombination med kommentarerna skapar en unik diskurs i relation med varandra. Sedan 

efter att alla artiklar har analyserats kommer det att bli utsatta för en slutlig analys där 

likheter och skiljaktigheter mellan de olika diskurserna och ämnena visar sig.  Även det 

faktum att kommentarerna är så pass specifika för varje artikel gör att 

tillvägagångssättet där varje artikel med tillhörande kommentarer står för sig själva är 

för mig det bästa analytiska sättet. Dessa analyser i kombination med den kvantitativa 

analysen kommer skapa olika infallsvinklar på samma problematik, vilket kommer 

bidra till en djupare förståelse av produktionsprocessen samt det delaktiga (genom 

kommenterande) konsumerandet av artiklarna. 

 

Både artiklarna och kommentarerna skapar en gemensam diskurs gällande ämnet är det 

viktigt att först se dem för de individuella diskurser som de är för att sedan gå vidare 

och förklara dem gemensamt i kontexten av varandra och den kontext som Avpixlat i 

sig existerar inom. Den intersektionella teorin kommer att användas som en angreppsätt 

i analysen av artiklarna. Genom teorin kan man klargöra vilka attribut och egenskaper 

som tilldelas en person eller grupp i artiklarna. Hur olika typer av förtryck till exempel 

kan förekomma samtidigt genom det strukturer som finns i samhället. (Davies 2008) 

Eller förklara frånvarandet av vissa egenskaper och på så sätt beskriva hur artiklar 

antigen upplyser om komplexa situationer för individer eller grupper, eller åt det andra 

hållet. Beskriva förenklade klargöranden om vissa personer som behöver förklaras 

närmare för att ge en djupare förståelse om den personens samhällsroll.                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

5. Analys: Diskurs om jämställdhet på Avpixlat 

I kommande del kommer resultatredovisning från den kvantitativa innehållsanalysen 

och genomförandet av den kritiska diskursanalysen av jämställdhetsartiklarna och 

kommentarerna på Avpixlat. Först kommer innehållsanalysen förklaras och redovisas 

för att skapa ett underlag för den kritiska diskursanalysen utifrån artiklarna och 

kommentarerna. Denna görs utifrån 25 utvalda artiklar, med urvalet att det ska ha 
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publicerats 2015 (fram till insamlingsdatumet) och ha genererat minst 200 kommentarer 

(också fram till insamlingsdatumet). 

 

5.1 Innehållsanalys resultatredovisning 

Jag ämnar här förklara hur Avpixlats rapportering sker utifrån den innehållsanalys som 

gjorts med de utvalda artiklarna. Genom att katalogisera materialet har det varit möjligt 

att göra en kodning och indelning för att på ett mer effektivt sätt förklara den politiska 

läggningen och det vinklingar som artiklarna innehåller. I denna del följer en 

redovisning av några av det kodade materialet som ligger i relevans till det frågor som 

jag besvarar. 

 

Det första diagrammet visar hur artiklarna nämner feminism som begrepp och ideologi. 

Valet av feminism som första analysgrupp görs utifrån tanken att det är det 

ställningstagande och teoretiska utgångsläge som är valt för hela analysen, vilket 

kommer bidra till ett tidigt klargörande hur Avpixlats syn på feministisk 

jämställdhetsteori ser ut. Kategoriseringen är gjord utifrån de benämningar och adjektiv 

som tilldelas eller kommer i relation till ordet feminism. I de utvalda artiklarna nämndes 

61.5% inte feminism då det inte låg inom det ämnesområdet för artikeln. När man dock 

studerar det resterande artiklarna som innehåller feminism uppstår ett mönster där 

feminism beskrivs som negativt eller extremt. Det var inget fall som nämnde feminism 

eller feministiska framsteg som något positivt och i bara enstaka fall nämndes feminism 

utan några kraftuttryck, som "extrem".                                             

 

Figur 2: 1= Neutral, 2= Negativ, 3= Positiv, 4= Icke nämnd 
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Diagrammet nedan visar huruvida artiklarna tar en positiv angreppsätt på innehållet 

eller har en negativ förhållning till ämnet som det behandlar. Övervägandet huruvida en 

artikel är positiv eller negativ är gjort utifrån en rad kriterier. Används negativa 

kraftuttryck? Skriver Avpixlat om en negativ eller positiv händelse? Det vill säga är det 

som rapporteras i artikeln en händelse som utifrån det politiska och ideologiska 

förhållningssätt är något som kan betraktas som en bra händelse eller är innehållet en 

händelse som enligt Avpixlat är en negativt laddad händelse? 

Som diagrammet visar är majoriteten av artiklarna skrivna om ämnen och händelser 

som enligt Avpixlat är en dålig/negativ händelse. Exempel på dessa kan vara 

lagförslagsändringar, lagar om kvotering inom bolag, fällning av sexistisk reklam av 

reklamombudsmannen. Händelser som enligt vissas definition av jämställdhet skulle 

kunna betraktas som positiva event. Men som i den text som Avpixlat producerar blir en 

negativ händelse.  

 

I artikeln "Försvarsmakten och Kiruna IF får HBTQ-certifierade kläder" som berättar 

om hur olika organisationer fokuserar på att få en HBTQ-certifiering väljer Avpixlat att 

inte se detta som ett framsteg för jämställdhetsarbetet. (se appendix 1. artikel 2015 juni 

26) Utan beskriver det som ett försök av den politiska vänstern att fortsatt vara relevanta 

"efter kommunismens fall" eller ifrågasätter huruvida det är viktigt att prata om sin 

sexuella läggning, eftersom heterosexuella inte behöver göra det. Detta är ett exempel 

på den samhällssyn som Avpixlat företräder, och ett tydligt ställningstagande om ett 

ämne som skulle porträtteras som en positivt eller i all fall som en rent informativ text i 

mainstreammedia.  

 

Vad som framstår är en rad av negativa artiklar som inte bara behandlar övervägande 

negativa händelser, men som också använder sig av vad som kan beskrivas som 

överdrivna kraftuttryck för att förstärka olika delar av artiklarna som att beskriva 

Blocket.se som "genusmilitanta och folkuppfostrande” då det inte vill använda 

annonser med beskrivningar som "tjejkörd” eller ”tantkörd". (se appendix 1. Artikel 

2015 juni 13) Denna typ av uttryck i artiklar, som skulle kunna förhålla sig rent 

informativt till ämnet, bidrar till att klargöra den politiska och ideologiska hållningen 

som Avpixlat företräder. 
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Figur 3: 1= Positiva, 2= Negativ, 3= Neutral 

Den överlag negativa fokuseringen kan förklaras utifrån ett antal premisser. Avpixlat är 

överlag en nyhetssida som bedriver sin verksamhet på att skapa debatter och generera 

spridning i sociala medier och genom olika former av delning av artiklar. 

Självbilden som oppositionell aktör och sanningssägande i ett samhälle som ständigt 

genom medier och politiska motarbetare bidrar till den negativa syn som dominerar 

artiklarna. Det ligger i deras intresse och drivande av sidan att framställa mer negativa 

nyheter istället för positiva för att cementera sin nyhetsroll i samhället. 

 

 

 

Figur 4: 1= Kvinna 2= Man 3= Grupp 

Diagram 5 visar vilken eller vilka som är representerade i artikeln (det förekommer 

både personer och grupper tillsammans i vissa artiklar men den som har den 
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huvudsakliga fokusen ligger som representant i artikeln). Indelningen är gjord utifrån 

kvinnor, män eller grupper/organisationer. Det som påvisas i den här typen av 

sammanställning är vilket fokus som artiklarna ofta tar och vilket typ av ämne som ofta 

förekommer. Som diagrammet visar är mer än hälften (53,8%) av artiklarna 

innehållandes en grupp eller organisation som huvudsakligt objekt. En ensam kvinna 

hamnar som objekt 26,9% av gångerna och en ensam man förekommer 19,2%. Vad 

detta säger är att Avpixlat väljer att fokusera på större grupper i sin rapportering kring 

jämställdhetsfrågor. Vid flertalet gånger förekommer grupper som HBTQ-rörelsen, 

RFSL och politiska partier eller religiösa grupper som diskussionsobjekten i artiklarna. 

(se appendix 1. Artikel; 2015-09-16; 2015-06-17, 2015-05-22). Denna politiska och 

religiösa koppling som förekommer med debatten om jämställdhet är vanligt 

förekommande på Avpixlat då majoriteten av artiklarna innefattar politiska aspekter.  

 

 

Figur 5: 1= Progressiv 2= Konservativ 3 = Ingen synlig politisk hållning 

Det sista diagrammet visar den politiska hållningen som Avpixlat gör gällande 

jämställdhetsbegreppet. Utgångspunkten är den om antingen den progressiva hållningen 

som är den utgångspunkt majoriteten av det etablerade medierna håller till frågan om 

jämställdhet och öppenhet. Den andra sidan är den konservativa hållningen, där 

traditionella förhållanden är normen och förändringar till dessa ska ske på en 

individnivå, och inte arbetas med efter strukturella tankegångar. 

Analysen visar hur generellt sätt en konservativ bild framträder som politiskt 

förhållande till jämställdhetsbegreppet. Vid ett fåtal tillfällen skriver artiklarna om 

ämnet utifrån en mer progressiv ideologi. Detta i exemplet med Pride-tåget i Järva. I 
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detta fall förespråkas öppenhet och vikten av att inte diskriminera utifrån sexuella 

preferenser. En hållning som inte kan betraktas som den generella synen som Avpixlat 

förmedlar, det är en mer restriktiv och konservativ hållning. Ett exempel på den 

konservativa hållningen visas i artikeln gällande HBTQ-certifiering av kläder inom 

idrott och militären.  I detta fall ifrågasätts beslut och fokus riktas på partier till vänster i 

den politiska graderingen istället för att diskutera öppenhet. Det förfaller på så sätt som 

att huruvida Avpixlat företräder en mer progressiv hållning än konservativ är huruvida 

det gynnar dem själva eller inte. Gäller det ett Pride-tåg grundat av en medarbetare på 

Avpixlat så företräder man en öppen hållning som visare på det framsteg som gjorts i 

Sverige. Men gäller det andra strukturella problem förhåller man sig konservativt där 

ämnen som genus och HBTQ framställs som negativa ämnen.          

  

5.1.1 Sammanfattning av innehållsanalysen 

 

Avpixlat använder sig oftast av ett väldigt aggressivt språk med många kraftuttryck som 

"extrem", "maffia", "radikala" och så vidare för att beskriva personer eller 

organisationer i sina artiklar. Detta får ett genomslag när man analyserar artiklarna. 

Detta i kombination med den negativa vinklingen som majoriteten av artiklarna har 

framträder en sida som frodas i att polarisera och i många fall överdriva event.  

Tilltagen av överdrivna adjektiv och framställningen av vissa grupper och personer går 

till den längd att det inte går att säga annat än att det är medvetet provokativt. Vilket i 

sig borde vara en tydlig avsikt från Avpixlat. Som en mindre aktör med behov av 

spridning är det fördelaktigt att använda sig av normbrytande tillvägagångssätt för att 

nischa sig själv. Just den här nischen av överdrivna och provokativa artiklar sätter sig 

väl i den tanke om Avpixlat som en alternativ media som går emot den sociala normen 

både i produktionen och också den ekonomiska aspekten. Att följa många av de 

traditionella reglerna skulle vara i teorin vara kontraproduktivt för Avpixlats mål att 

vara en självständig del av den politiska sfären. 

 

Deras framställning av feminism som övervägande negativ är en intressant aspekt i hela 

jämställdhetsdebatten. Feminism är inte ett tilltaget begrepp inom alla politiska partier 

och många vill inte kalla sig det på grund av den vänsterideologi och socialism som ofta 

förknippas med feminism. (Elsa Kugelberg 2014 augusti 8) 
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Avpixlat väljer dock att ta det två steg längre och aktivt motarbeta alla typer av 

organiserad eller strukturell gender mainstreaming. 
5
 Feminism och andra 

jämställdhetsorganisationer som RFSL kallas ofta för extremister och alla typer av 

kvotering framställs som väldigt negativt och aktivt motarbetande mot "vita män". På 

vilket sätt detta sprider sig vidare till kommentarerna blir en intressant aspekt som 

kommer att analyseras i den kritiska diskursanalysen. Om man ser på hur Avpixlat vill 

motarbeta alla typer av lagstadgad jämställdhet och istället värnar för en sorts 

jämställdhet där arbetsbördan ligger på kvinnan att befinna sig på mannens nivå istället 

för att balansera det två. Vilket innefattar den religiösa aspekten där enligt Avpixlat 

islam inte tillåter någon form av jämställdhet, istället för att använda sig av metoder 

som kvotering för att skapa en struktur där kvinnor och minoritetsgrupper lyfts in för att 

bidra till jämställdhetsutvecklingen. Det skapas en debatt där jämställdhet blir ett 

koncept för priviligierade vita kvinnor och inte innefattar invandrarkvinnor till exempel. 

Detta påpekas i artiklarna och det är då det skiftar mer till att handla om invandring och 

religion än reell jämställdhet. Genom denna kvantitativa analys kan man klargöra hur 

diskurser skapas på Avpixlat utifrån den subjektiva förhållningen det grundar sina 

artiklar på.  

 

5.2 Kritisk diskursanalys utav artiklarna och kommentarerna 

Den kritiska diskursanalysen är uppdelad i två delar. Den första är analyser av det 

femton (15) artiklar som fått flesta kommentarer (vid insamlingstillfället). Detta sker i 

praktiken att en (1) artikeln resulterar i en (1) analys utifrån en kritisk granskning av den 

diskurs som finns eller skapas mellan artikeln i sig, och det kommentarer som finns till 

artikeln. Den kritiska diskursanalysen utifrån Faircloughs teorier granskar texten utifrån 

tre (3) dimensioner där texten, den diskursiva praktiken och den sociala praktiken 

analyseras. (Fairclough 1995) Detta för att kritiskt förklara och redogöra artikelns 

utförande och plats i den sociala kontexten. 

Den andra delen av analysen är en sammanfattande del där alla artiklar kommer att 

förklaras utifrån den gemenskap mellan artiklarna som finns. Det diskurser om 

jämställdhet och angränsade ämnen kommer att beskriver utifrån deras relation till 

varandra och skapandet av en gemensam diskurs.  

                                                 
5
 Gender mainstreaming är ett begrepp på att aktivt inkludera jämställdhetsbegreppet inom alla aktiviteter 

och vidareutvecklingar av befintliga. http://www.un.org/womenwatch/osagi/gendermainstreaming.htm 
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Kinberg Batra “Fel behöva upplysa sin sexpartner om att man har HIV” 

Artikeln behandlar ämnet om informationsplikten som gäller för personer mer Hiv/Aids. 

Utifrån perspektivet att Anna Kinberg Batra ställt sig bakom RFSL och deras uttalande 

om att informationsplikten gällande Hiv/Aids bör tas bort.  

Texten tar ett tydligt ställningstagande tidigt i artikeln där man kallar det för ett "mest 

ansvarslösa krav" och att RFSL använder sig av "extremt långsökta argument" i sin 

argumentation gällande varför de vill ändra på reglerna. Användandet av ord som 

"extrem" för att förklara ståndpunkten hos en meningsmotståndare hör till de vanligare 

begreppen på Avpixlat. 

 

Ämnet behandlar upplysningsplikten, men en grupp människor framställs som 

huvudgrupp i artikeln, homosexuella män. Artikeln hänvisar till RFSLs beslut som 

"bakvänt" av den anledningen att Hiv/Aids skulle vara en stigmatiserande sjukdom för 

just homosexuella män. Artikeln nämner även att det skulle "politiskt korrekt" att prata 

om homosexuella gruppers utsatthet för sjukdomen. Det andra två grupperna som 

nämns som utsatta gällande Hiv/Aids är "sprutnarkomaner" och "invandrare från 

Afrika". Man kan göra generaliseringen att Hiv/Aids är en sjukdom som ofta förknippas 

med utvecklingsländer och har en historia med homosexuella män (framförallt under 

1980-talet). (Tsampiras 1997) Skribenten väljer tydligt att fokusera på ett fåtal grupper 

som huvudorsaken till beslutet av RFSL, och väljer att prata om det som en handling 

gjort av "politisk korrekthet" och stigmatisering och inte något för att skydda och 

förbättra tillvaron med de personer som lever med Hiv/Aids i Sverige.  

Utifrån den intersektionella tanken finns det uppenbara frånvarande förklaringar om 

specifika personers levnad med Hiv/Aids och hur det skulle påverka deras vardag om 

lagarna ändrades. Fokus ligger på större grupper av personer som har "hög" spridning 

av sjukdomen och hur personer utan sjukdomen skulle påverkas om informationsplikten 

skulle tas bort. Artikeln gör också svepande generaliseringar av Moderaternas väljare 

och deras åsikter utan att benämna några källor gällande dessa åsikter. Samma slutsats 

appliceras gällande den svenska befolkningen. 

 

Gällande feminism och tanken på samhällsstrukturer gör artikeln i slutet ett 

ställningstagande där den förklarar att genom ett "postmarxistiskt" synsätt kan man 

betrakta personer sprutnarkomaner och personer från Afrika för "utsatta grupper". I den 
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kontext som detta nämns är det tydligt att författaren motsätter sig tanken om att det 

skulle röra sig om sociala strukturer som bidrar till personers riskfaktor och utsatthet för 

sjukdomen, och att problemet måste ligga någon annanstans. Kommentarerna följer i 

samma diskurs (se appendix 1. "artikel 1") som artikeln har gällande att den motsätter 

sig beslutet från Moderaterna och smutskastar Anna Kinberg Batra på ett personligt 

plan mer än ett sakligt och beslutsfattande. Detta går i hand med Avpixlats generellt 

negativa syn på de etablerade riksdagspartierna. Det förekommer även inslag av grovt 

generaliserande gällande att det skulle vara ett exklusivt problem för homosexuella män. 

Detta är något som även lyser igenom i artikeln, att problemet inte sträcker sig speciellt 

långt utanför homosexuella livsstilen och att problemet egentligen handlar om att vinna 

politiska poäng istället för att vara ett hälsomässigt uttalande. Kritik riktas även mot 

RFSL som organisation, vilket har förekommit tidigare på Avpixlat. 

Artikeln kritiserar Anna Kinberg Batra och hennes beslut gällande frågan och diskuterar 

mycket utifrån frågan om hälsan hos de personer som inte har sjukdomen. Det utvalda 

kommentarerna uttrycker ett mer personligt påhopp på Batra och henne som person, 

uttryck som "apskaft", "spån" och "tågurspårning" förekommer och ofta utan någon 

kontext till ämnet informationsplikten. Utifrån ett feministiskt synsätt är detta ett 

normalt exempel där det ofta är personen som blir angripen för kritik och inte det beslut 

som gjorts. Skillnaden på den privata personen och den politiska fogas samman till en 

person där det privata dragen får stå som representativa. (Zoonen 1994) 

Artikeln och dess kommentarer förhåller sig standardmässigt till hur en artikel inom 

Avpixlats diskurs ser ut. Den oppositionella tankebanan där kritik både riktas mot idén 

om strukturella problem i samhället samt kritik mot etablerade partier och dess 

företrädare ligger i fokus. Användandet av ord som extrem för att beskriva 

meningsskiljaktigheter i åsikter förekommer ofta inom den här typen av alternativ 

diskurs som Avpixlat ägnar sig åt. Den upprepande retoriken av kraftuttryck är starkt 

bidragande till skapandet av diskursen som vi i denna artikel sträcker sig mellan både 

texten och kommentarerna. Skapandet av dessa nyheter grundas i det oppositionella och 

negativa förhållningssättet till det som kan förklaras som mainstream.  

Den sociala praktiken utav artikeln är att den befinner sig i det högerpopulistiska 

oppositionsmediet där beskrivandet av politiska motståndare är en del utav den säljande 

faktorn. Artikeln hade över sextonhundra (1600) kommentarer vid insamlingstillfället. 

Denna typ av sociala interaktioner är grundpelaren i den här typen av mediers roll i 
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dagens samhälle och den enskilt största bidragande faktorn till varför Avpixlat skapat 

sig ett sådan starkt varumärke på den svenska politiska nyhetsscenen.  

 

 

Avpixlats medarbetare intervjuad i SVT om PRIDE Järva 

Ämnet i artikeln är den Pride-parad som anordnades i Järva utav en medarbetare på 

Avpixlat. Detta skulle genomföras för att komma ifrån den innerstad som artikeln 

beskriver som redan accepterande mot homosexuella. Att då flytta ut paraden till en 

förort skulle i sådana fall utöka och sprida budskapet till en del som inte vanligen är 

delaktig. Artikeln förklarar att utifrån ett religiöst perspektiv genomfördes paraden för 

att  

 

"invandringsdominerade områden inte är någon frizon för intolerans för sexuella 

minoriteter". 

 

Beskrivningen av invandrare som en solid grupp av aktivt religiöst utövande personer 

med en väldigt konservativ hållning framkommer tydligt då man inte ger några försök 

att nyansera eller rikta detta som en manifestation mot det personer med det mest 

extrema åsikterna. Alla invandrare verkar enligt texten falla in i en grupp som motsätter 

sig homosexualitet. Det attribut som framhävs är således religiösa preferenser, etnicitet 

samt geografiskt boende som relevanta till beslutandet till vart paraden skulle 

genomföras. 

 

Kritik och generalisering sker vidare i texten då RFSL och hela HBTQ-rörelsen 

beskrivs som möjliga rasister då det inte ställer samma krav på "invandrare som på 

svenskar". Igen beskrivs majoriteten av invandrare som personer med extrema åsikter 

gällande homosexuella (att det ska bestraffas med döden till exempel). Några källor till 

dessa påståenden förekommer inte i texten. Slutdelen på artikeln väljer att försvara 

grundaren Jan Sunesson mot kritik som riktats mot honom från bland annat SVT (som 

vad som kan betraktas ironiskt beskrivas som sakliga och objektiva för att det beskriver 

Avpixlat som känd för rasism och hatdrev). 

 

Den diskurs som framkommer när man studerar kommentarerna (se appendix 1. "artikel 

2") i relation med artikeln är att det framkommer mycket kritik mot det organiserade 
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rörelserna RFSL och HBTQ-rörelsen. Detta i kombination med kritik riktat mot 

invandrare och invandrartäta områden som framställs helt eniga i sitt förakt mot 

homosexuella, skapar en diskurs och diskussion som mer kritiserar 

jämställdhetsrörelsen än att positivt tala om Pride-tåget i Järva. Diskursen blir den att 

huvudfrågan blir att kritisera etablissemanget och invandrare i kontexten av att 

homosexualitet och jämställdhet är en bra sak. Invandrare står som fokus när man 

diskuterar hatet mot homosexuella i det svenska samhället. Vad som faller bort från 

diskursen är tanken på att genomföra Pride-festivaler på mindre orter där utsatthet för 

homosexuella kan vara väldigt stor också. 

 

Den diskursiva kontexten och praktiken för artikeln och kommentarerna är att det 

befinner sig i ett samförstånd där det som diskuteras i artikeln får gehör och blir 

uppbackat av kommentarerna. Samförståndet i att invandring och islam som 

underförstådd religion blir särbehandlad när det kommer till jämställdhetsarbetet i 

samhället. Att RFSL och HBTQ-rörelsen inte gör tillräckligt arbete och att det använder 

sig av någon form av "omvänd rasism" - som Avpixlat använder som uttryck. Där 

svenskar framställs som toleranta och invandrare som grupp framställs som förtryckare 

av minoritetsgrupper.  

 

Denna bild utav arbetet som RFSL och HBTQ-rörelsen som missriktad och att fokus 

borde ligga på att sprida jämställdhet till invandringstäta områden är den diskurs som 

existerar på Avpixlat och dess kommentatorsfält. I det urvalet av kommentarer 

dominerar invandrarfrågan samtalet och resterande diskussioner är en biprodukt. 

Den sociala aspekten av Avpixlat i artikeln blir tydlig då man diskuterar sig själv i 

kontrast till SVT som media. Man framhäver det faktum att SVT framställer Avpixlat 

som en rasistisk sida och kan på samma gång ifrågasätta opartiskheten hos SVT. Detta 

stärker rollen av Avpixlat som alternativ media som arbetar mot etablissemanget, och 

att det får arbete mot ett etablissemang som motsätter sig dem. 

 

Regeringen vill sabotera bolag som inte kvoterar 

Ironi sätter sin prägel på artikeln redan från första meningen i ingressen, "Den rödgröna 

regeringen levererar" är den inledande meningen och den sätter genast tonen för den 

efterföljande artikeln. Ämnet är ett uttalande från justitie- och migrationsminister 
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Morgan Johansson om kvotering, och att bolag som inte uppfyller vissa krav borde 

bestraffas med i värsta fall upplösning av bolaget. Ett uttalande som senare togs tillbaka 

och förklarades mer ingående utav Morgan Johansson. Artikeln i sin form är relativt 

kort men det uppkommer vissa ord och meningar som utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv är väldigt intressant. Språkbruket i artikeln tar ett 

ställningstagande mot lagstadgad jämställdhet genom kvotering. En formulering lyder  

 

"ifall bolagen inte hunnit uppnå den magiska gränsen på 40 procent kvinnor i sina 

styrelser...". 

 

Användandet av ordet magiskt får en negativ innebörd då det nämns i ett sådant 

sammanhang där jämställdhet inte borde mätas i antal procent. Som jag uppfattar texten 

finns det en motsättning mot tanken om procentuellt fördelande utan att det borde ske 

på en individnivå. Slutligen nämner artikeln Vänsterpartiet och Miljöpartiet som 

drivande inom kvoteringsfrågan. Dessa partier har ingen direkt koppling till artikeln 

eller det uttalande som den bygger på. Diskursen som Avpixlat driver i artikeln fångar 

upp både frågan om kvotering som en dålig idé, och att det etablerade partierna till 

vänster är de som driver den. Den övervägande diskursen i kommentarerna följer 

innehållet i artikeln. (se appendix 1. "artikel 3") Det talas om kvotering som en dålig 

väg mot jämställdhet. Negativa ord riktas mot socialism och feminism, samt om 

kvotering av män inom kvinnodominerade områden förekommer. I relation till 

innehållet i artikeln befinner sig diskussionen inom samma diskursområde. Det pratas 

om hur illa kvotering och politik med vänsterinriktning är. Det faktum att artikeln väljer 

att hänvisa till Vänsterpartiet och Miljöpartiet som drivande inom kvoteringsfrågor fast 

det är en socialdemokrat som uttalat sig kan ses som en "trigger" för att generera 

diskussion i kommentatorsfältet.  

 

Den diskursiva praktiken är en politisk artikel som genom vissa drag av ironiskt 

lingvistiska uttryck framträder en egen åsikt hos artikelförfattaren. Bristen på 

nyanserade synsätt och näst intill klumpigt valda ord framställer Avpixlat och artikeln 

som en nyhetsplats där det journalistiska innehållet är sekundärt till det övergripande 

förandet av diskurs. Denna typ av diskursiv praktik förekommer vid flertalet gånger 

inom de analyserade artiklarna. Kortare förklaringar inom ämnet med få personer som 
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får komma till tals i kombination med klart partiskt språkbruk skapar en praktik där 

syftet blir att skapa debatt kring ämnet mer än att upplysa om själva ämnet.   

Då Avpixlat befinner sig i ett sådant socialt tillstånd där högerideologi är det primära 

målet blir det tydligt att ironiserande av motståndarnas åsikter är viktigare än etisk 

journalistik. Den läsarbas som frekvent vänder sig till Avpixlat för att ta del av politiska 

nyheter förväntar sig en primär typ politisk läggning hos skribenten och då hemsidan är 

beroende av en aktiv läsarskara (som kommenterar, donerar pengar och sprider 

artiklarna) framträder en sida som upplyfter stil över innehåll.  

 

 

PRIDE Järva kunde genomföras med endast smärre incidenter 

Artikeln täcker ämnet om den "alternativa" Pridefestivalen som anordnades i ett par 

förorter till Stockholm 2015. Den största delen av artikeln fokuserar inte på själva tåget 

utan väljer att lägga det huvudsakliga fokus på kringliggande händelser eller upplevelser 

som personer delaktiga upplevt. "Vänsterextremister" nämns som personer som på ett 

eller annat sätt försökt störa eller stoppa Pridetåget och flertalet gånger nämns muslimer 

och invandrare som väldigt kritiska till pridetåget.  Den språkliga fokuseringen i artikeln 

dras ifrån att handla om jämställdhet och det huvudsakliga målet med tåget i sig till att 

handla om att genomföra det i ett "asylinvandringsdominerat" område. Den diskurs som 

skapas i den här artikeln gällande den "alternativa" Pride-festivalen fokuserar inte på 

gender, queer eller jämställdhetsfrågan. Majoriteten av artikeln och de efterföljande 

kommentarerna väljer istället att lägga den huvudsakliga fokusen på islam, invandring 

och "vänsterextrema". (se appendix 1. "artikel 4") Diskursen innehåller en konsensus 

om att islam som religion i helhet motsätter sig homosexualitet och att detta är den syn 

som dominerar förorter med många invandrare. Då innebörden av ett Pridetåg och det 

som HBTQ-rörelsen arbetar för blir undanknuffat i diskursen framträder en bild där det 

huvudsakliga målet är kritik mot islam, och vänsterideologier, något som bekräftas av 

de utvalda kommentarerna som nästan uteslutande riktar kritik mot hela islam som 

religion och även "vänsterextremism" som det primära problemet. Det personer som 

beskrivs i artikeln, görs utifrån sina politiska och religiösa tillhörigheter.  

 

Den praktiska förklaringen till denna artikel är att den väljer att fokusera på två saker 

med den ena som övertagande. Först handlar det om ett event som tagit rum, men fokus 

ligger inte på att förklara underliggande strukturella problem i samhället och varför 
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denna typ av manifestationer är viktiga i alla delar av samhället, över hela Sverige. Utan 

fokuserar på att upplysa om (vad som verkar vara ett fåtal personer) som försökt störa 

manifestationen. Dessa störande personer får sedan vara representativa för hela den 

lokala befolkningen. Den sociala implikationen av texten är att detta arbete med en 

vanligtvis progressiv och öppen tankeställning om jämställdhet är en positiv händelse. 

Tillsammans med den vinkling och ställningstagande som artikeln gör genom att lägga 

fokus på en annan samhällsstruktur. Den religiösa och politiska. Denna typ av diskurs 

låter sig formas inom den sfär som Avpixlat representerar, där den här typen av 

jämställdhet går hand i hand med en generaliserande bild av islam som det största hotet 

mot homosexuellas rättigheter i det svenska samhället. Pride-tåget blir en accepterad del 

i den diskurs som skapas på Avpixlat, men endast i den religiösa kontexten att islam och 

invandrare motsätter sig den.  

 

 

 

Klädbutik dödshotad efter ställningstagande för kärnfamiljen 

Den högersympatiserade "klädeskedjan" Nordic Wear och det hot som riktades mot 

denna efter en publicering av en bild föreställandes en familj med mamma, pappa och 

två barn som tar skydd undan ett regn i regnbågsfärgerna står som objekt i denna artikel. 

Den retorik som används i artikeln framhäver vad det kallar för det "goda hatet", en 

tanke om att HBTQ och vänsteraktiva står för en slags dubbelmoral där det använder sig 

av hatiska inslag mot personer som inte håller med om deras åsikter. Artikeln försöker 

genom sin text inte framhäva det möjligt extrema grupper som finns inom HBTQ-

rörelsen och vänsteraktiva, utan gör en generalisering att detta är en sanktionerad aktion 

utav vänsterliberala media som tillåter "hat och hot". Den konservativa synbilden på 

den svenska kärnfamiljen framhävs och artikeln hävdar utan någon källhänvisning till 

att 95 % av den svenska befolkningen är kärnfamiljen norm. Genom dessa påståenden 

försöker artikeln framhäva Nordic Wear som en familjevärnande normvänligt företag, 

samtidigt som Nordic Wear själva framhäver sig som radikala i sina produkter.  

Kommentarerna och artikelns diskurs lägger fokus på en generaliserande bild över att 

hela HBTQ-rörelsen står som ansvarig för detta hot och hat mot Nordic Wear. Ett 

Facebook-inlägg står som fokus för denna generalisering då artikeln inte hänvisar direkt 

till det hat som den framhäver i sin text. (se appendix 1. "artikel 5") 
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Den diskursiva praktiken är en artikel som genom sin alternativa självbild fokuserar på 

ett mindre företag som själva ser sig som radikala. (inlägg gjort på deras Facebooksida; 

www.facebook.com/nordicwear.se 17 november 2015). Genom sitt fokus på 

högerorienterade sidor bygger man upp sig själv som en oppositionell kraft som är 

under attack från mainstream-media och mer etablerade politiska grupper. Detta 

bekräftas i kommentarerna som framhäver den "dubbelmoral" som existerar inom andra 

politiska krafter i samhället, de som förespråkar "hbtq-KÄRLEK och multikulturell 

ACCEPTANS...".  

Den sociala aspekten innefattar den kulturella och den politiska, då den framhäver en 

typ av dubbelmoral av acceptans, där de är dem som blir utsatta för det hat som de 

själva blir anklagade för att bedriva. Artikeln väljer att framhäva företaget och sig själv 

som värnare av den svenska kärnfamiljen på ett konservativt plan där motståndarna vill 

bryta upp och förgöra den traditionella kärnfamiljen. Detta argumenteras för utan några 

nyanser av att motståndarna består utav radikalare delar utav de olika rörelserna, utan 

framhävs som subventionerade av den liberala vänstermedian.  

 

 

Sahlin och Gadban debatterade tilltagande muslimskt kvinnoförtryck i 

Sverige 

Innehållet i artikeln är en debatt mellan Mona Sahlin och Hanna Gadban. Den diskurs 

som framförs är gällande islam i Sverige och den inverkan den kan ha på jämställdhet i 

förorter. I ingressen görs genast ett konstaterande från artikelförfattaren att 

massinvandring är orsaken till ökad fundamentalism i de svenska miljonprogrammen. 

Artikeln är kort i sitt anförande och innehåller ett inbäddat klipp från debatten som tog 

rum i SVT Aktuellt. Den typ av person som framträder som individ i artikeln (ett inslag 

som visas före debatten) är en muslimsk kvinna som invandrat till Sverige – och har levt 

här i 30 år, och nu får uppleva ett större förtryck i förorterna i och med den ökande 

invandringen. Eftersom artikeln är så pass kort i sin struktur och inte öppnar upp till 

större förklaringar framträder en endimensionell karaktär som endast definieras utifrån 

aspekter som ligger till lags för den diskurs som förs på Avpixlat. Personen används 

(genom ett förenklat beskrivande) för att kritisera invandring och islam. Kvinnan blir 

tillräckligt viktigt för att nämnas som en huvudorsak till debatten, men artikeln sträcker 

sig inte långt för att ge några förklarande aspekter eller dimensioner till den här 

personen. 
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SVT och andra "gamla medier" är som beskrivet tidigare en av institutioner som 

Avpixlat säger sig bekämpa och vara ett alternativ till. Intressanta händelser då Avpixlat 

väljer att hänvisa ett klipp från just en sådan institution som sitt huvudämne för artikeln. 

Detta beskrivs också i en av kommentarerna då användaren "lasse1" nämner just det 

faktum att ämnet diskuteras i SVT. Avpixlat nämner ofta hur detta ämne är censurerat i 

den mainstream-debatten och att det är alternativa medier som diskuterar detta. (se 

appendix 1. "artikel 6") 

 

Mona Sahlin får ta emot personangrepp i kommentarerna som inte har någon koppling 

till det aktuella debattämnet. Användaren "Panzarhunden" ifrågasätter hennes 

yrkeskarriär och får medhåll från användaren "EddieWine" som tar upp ämnet om 

tobleroneaffären.
6
 Den diskurs som får utrymme i artikeln samt kommentarerna är en 

debatt om islams roll i det svenska samhället, och den påverkan som invandringen har 

på jämställdhetsklimatet i Sverige. Diskursen som skapas genom artikeln och 

kommentarerna är sammenig i sitt betraktande av ämnet religion, invandring och 

jämställdhet i detta fall. Förakt mot socialdemokrater uppkommer i ett par av de utvalda 

kommentarerna, och fokus skiftar från debatt om jämställdhet mellan könen till att 

behandla diskursen om invandring till Sverige från muslimska delar av världen.  

Artikelns fokus på en debatt gällande invandring, islam och jämställdhet i en kort form 

(en av det kortare, vilket framkommer i den kvantitativa innehållsanalysen). Framträder 

som en uppmaning till diskussion och social spridning av materialet, snarare än 

upplysande informativ journalistik. I sin form som alternativ media som bryter mot 

traditionella journalistiska regler befinner sig den här typen av artiklar inom en social 

sfär där denna typ av påståenden uppfattas som sanning. Den förser läsaren med 

tillräcklig information för att skapa en debatt utan att göra några djupare analyser eller 

förklaringar om själva ämnet. Den fyller den funktion som opinionsbildare och 

motståndare till etablissemanget som Avpixlat ofta applicerar på sig själva.  

 

 

 

 

                                                 
6
 Mona Sahlin fick hård kritik efter att bland annat ha köpt föremål för skattemedel. 

(https://sv.wikipedia.org/wiki/Tobleroneaff%C3%A4ren) 
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Fridolin vill genusrevidera skolböckerna 

Diskursen i artikeln behandlar ämnet om genusfördelningen i historieböcker och det 

faktum att 13 % av de nämnde personerna i skolans historieböcker är kvinnor. Ingressen 

tar ett ställningstagande om huruvida detta är en viktig fråga eller inte då man 

formulerar sig på detta sätt.  

 

"Medan den svenska välfärden håller på att knäckas, sysslar Miljöpartiet med att få 

fram en revidering av landets skolböcker där man menar att alltför få kvinnor syns." 

 

Jämställdhetsdebatten framställs här som en fråga som inte ska vara en prioriterad fråga 

om man ser den utifrån ett strukturellt problem. Maktstrukturen blir här tydlig då 

jämställdhet för kvinnor, och vikten av att upplysa och framhäva även historiskt sett 

viktiga kvinnor blir åsidosatt då artikeln beskriver den svenska välfärden som att den 

håller på att "knäckas". 

 

Även i de första kommentarerna till artikeln utgår diskursen i ett samtal där revidering 

av gamla läroböcker är en negativ sak som inte bör ha något fokus, då det enligt vissa är 

direkt skadligt för det svenska samhället. (se appendix 1. "artikel 7") Användaren 

"Stuorkajse" likställer genuscertifierad vård med dålig vård som gör genvägar i 

utbildandet av vårdpersonal för att istället fokusera på genusfrågor. Kommentaren får 

medhåll av andra kommentarer i påståendet att genustänkande i skolan skulle vara 

direkt kontraproduktivt för lärandet. 

 

Förutom ingressen förhåller sig texten relativt informativ om ämnet utan att lägga in 

egna värderingar (vilket vanligtvis förekommer i andra artiklarna). Vissa kommentarer 

porträtterar en diskurs där Miljöpartiet framställs som "DDR2" och "öststaternas gamla 

kommunistparti". Diskussionen om jämställdhet blir det sekundära ämnet och den 

politiska debatten om regeringspartiet Miljöpartiet får en primär roll i debatten. Utifrån 

den feministiska teorin är genusfördelningen en viktig del i förändrandet av den 

samhällsstruktur vi har idag. (MacLean 1999) Enligt det urval av kommentarerna 

framträder en tanke om kontrollerande och utvärderande av materialet som icke 

önskvärd väg att gå för att uppnå jämställdhet. Här, även som i tidigare artiklar som 

varit under analys framträder en roll för jämställdheten som sekundärt till ett annat 

ämne.  
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Den diskurs om jämställdhet som får utlopp i artikeln och kommentarerna förhåller sig 

utifrån det antietablissemanget hållning som Avpixlat eftersträvar. I och med 

kritiserande utav Miljöpartiet kritiseras även deras förslag och prioriteringar. Ingressen 

skrivs på ett sådant sätt där det egna åsikterna, antingen från artikelförfattaren, eller 

utgivaren (Avpixlat) lyser igenom. Den oppositionella hållningen måste visas. Den 

resterande delen av artikeln till största del är neutralt informerande i sin korthet sätts en 

ton på hur innehållet ska tolkas redan från början. Den sociala implikationen av artikeln 

är den att genom att kommentera arbetet utav ett parti man säger sig vara motståndare 

till, kan man genom kort uttalanden förmedla en bild av det rapporterade som en negativ 

sak. Detta får i det här exemplet medhåll från de utvalda kommentarerna – som 

framhäver det negativa med att genusrevidera skolböcker, då fokus borde ligga på andra 

delar av samhället. Jämställdhet blir åsidosatt för andra politiska agendor.  

 

 

Radikalfeminister drev igenom fällning av naken reklam 

Radikalfeministisk vänsterlobby, så beskrivs Kvinnolobbyn i den inledande ingressen 

av artikeln som handlar om en anmälning på en reklam från Swedish Hasbeens. 

Artikeln gör ett ställningstagande då den jämför feminism med radikal islam i sitt 

kvinnoförtryck, och påstår att HBTQ-personer lever under andra regler utifrån 

feminism. Regler som är "ju vulgärare desto bättre". Den diskurs som drivs genom 

texten är den att detta är ett påhopp på den svenska yttrandefriheten, och att den fällande 

domen från konsumentombudsmannen skulle vara ett resultat av ett hatdrev pådrivet 

från Kvinnolobbyn. Paralleller dras vid ett flertal gånger till islam, och man uttrycker 

sig med följande meningar;  

 

"Man anmälde också annonsen med fyra kvinnor avbildade så som Allah skapade dem 

till Reklamombudsmannen som räddhågset nu valt att fälla kampanjen för 

könsdiskriminering.", "Idag har radikalfeministerna mer gemensamt med islamisterna i 

sin nypuritanism och sina uppmaningar till kvinnor att skyla sig för att inte framstå som 

dåliga flickor och sexobjekt.", "Möjligen kan man hitta ett stöd för den inställningen hos 

religiösa fundamentalister, i synnerhet de islamister som på senare tid kraftigt flyttat 

fram sina positioner i Sverige för påbudet om att kvinnor måste skyla sina kroppar från 

topp till tå." 
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Det här är meningar som knyter samman feministisk ideologi med religiösa 

fundamentalister. Ingenstans i texten förekommer några indikationer om att någon 

islamsk organisation skulle vara delaktiga i anmälan, vilket medför den slutsats att islam 

endast nämns i det syfte att knyta samman diskursen om feminism och jämställdhet med 

den om invandring och islam i det svenska samhället. De första kommentarerna som 

gjordes till artikeln väljer att fokusera på ett ytligt och utseendemässigt sätt att prata om 

jämställdhet. Även feministers generella sexuella läggning kommenteras.  

 

"Ja visst är det ett elände att se vackra normalutvecklade naturliga kvinnor! Förfärligt. 

Usch och fy......eller?", "Den här bilden borde väl få radikalfeministerna att slicka sig 

om munnen.". 

 

(se appendix 1. "artikel 8") Kommentarer som skiftar frågor om objektifiering av 

kvinnor i media, och de lagar som gäller gällande visuell relevans vid framtagandet av 

en reklamkampanj. Till att handla om att detta skulle vara en personlig fråga för 

Kvinnolobbyn, med ett slags privat avundsjuka på grund av utseendemässiga tankar. 

Något som är diskuterat inom feministiskt teori. Gällande den kroppsliga bilden av 

kvinnor och att sexuellt attraktiva är det som förmedlas i medier. (Hatton, Trautner 

2013)       

 

Diskursen om jämställdhet i artikeln och kommentarerna blir gemensam i sitt utförande 

av smutskastning av feministisk ideologi med jämförelse och parallelldragningar mellan 

feminism och radikal islam dras utan till synes någon som helst relevans eller 

förklarande. Fallet om reklamen kommer att handla om en debatt om utseende och 

avundsjuka och inte maktstrukturer och objektifierande av kvinnokroppar i icke 

relevanta situationer. 

 

Den diskursiva praktiken i detta fall grundar sig i det faktum att genom personliga 

tankar och begrepp diskutera ett fall som i praktiken är en fråga utifrån gällande lagar i 

Sverige om reklam. Utifrån den feministiska medieteorin är reklamen ett klart exempel 

där den kvinnliga kroppen står i fokus för att lyfta fram ett sekundärt objekt. Flertalet 

gånger har liknande reklamer blivit fällde för att framställa kvinnokroppen som ett 

objekt i en icke relevant reklamkampanj. Avpixlat utgår från ett synsätt som bryter mot 
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de normer som annars framställs i mainstream media. Mer etablerade media arbetar 

generellt sätt utifrån en diskurs där man kritiskt granskar kampanjer och det sätt man 

porträtterar personer. Avpixlat väljer att fullt ut fokusera på det den kroppsliga sidan 

utav reklamen. Inga utvecklande resonemang förs i artikeln om varför den skulle kunna 

anses vara sexistisk. Istället dras paralleller till radikal islam och fundamentalism. En 

koppling som befäster Avpixlats tankar om invandring och islams roll i samhället, mer 

än dem diskuterar jämställdhet.  

 

 

Vem bör få jobbet? – Den med rätt hudfärg eller rätt kompetens 

Artikeln behandlar ämnet om kvotering på arbetsmarknaden och kretsar kring en debatt 

som ägde rum i Nordegren och Epstein i P1. Debatten ägde rum mellan Seher Yilmaz, 

ledare för Rättviseförmedlingen, samt Adam Cwejman, ledarskribent för Göteborgs-

Posten. De grundläggande argumenten som framförs i artikeln är den om "nyrasism" 

som skribenten väljer att kalla det. Tanken om att det skulle finnas en rasism mot vita 

svenskar och en mansdiskriminering, pådriven av bland annat radikala feminister. 

Artikeln framför argumentet att 

 

"mörk hudfärg är mer värd än ljus och invandrare är mer värd än svensk”, 

 

 i denna omvända rasism. Man ställer dessa grupper mot varandra genom 

argumentationen, och skapar en bild där dessa två är motpoler mot varandra. 

Diskursen som skapas mellan artikeln och kommentarerna är eniga i sina argument mot 

kvotering och det arbete som Rättviseförmedlingen gör. Avändaren "Closen" utrycker 

sig som följande. 

  

"Jamen det låter ju jävligt intelligent! Jag undrar om Seher själv vill t.ex. bli behandlad 

av en läkare som är inkvoterad pga. av sin hudfärg snarare än sin reella kunskap?". 

 

  (se appendix 1. "artikel 9") Denna beskrivning framför ett argument där hudfärg blir 

den avgörande faktorn huruvida en person är kompetent för ett arbete eller inte. Det 

faktum att en person kan ha samma kompetens som en annan och att i det är i det skedet 
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som kvotering spelar roll för att främja mångfald är inte något som diskuteras i 

diskursen på Avpixlat. 

Artikeln förenklar det hela till den grundläggande punkten att det handlar enbart om att 

trycka ned vita svenskar i förmån för invandrare och svart. Utan att resonera kring andra 

aspekter och infallsvinklar. Feminism som ideologi framställs i artikeln som i grunden 

icke jämställd där kvinnor är mer värda än män, 

 

"Nyrasismen har också ett starkt fäste inom radikalfeminismen där man sedan tidigare 

driver en liknande agenda på könsområdet, med den bärande idén att kvinnor ska 

betraktas som mer värd än män och därför bör ges gräddfiler på bl.a. 

arbetsmarknaden, till utbildningsplatser, bolagsstyrelser och politiska uppdrag.". 

 

Kvotering och strukturella förändringar i samhället beskrivs med ord som "gräddfiler", 

samt att feminism aktivt arbetar med att skapa ojämställdhet i samhället. 

Diskursen är subjektiv i praktiken och man använder sig av mängder med egna åsikter 

och förklaringar av olika ideologiska begrepp för att stärka sina argument. 

Kommentarerna ger medhåll till artikeln och det saknas motståndare till innehållet och 

det argument som framförs. Den diskurs som skapas bygger på två motstående tankar 

om den svenska samhällsstrukturen. Den ena sidan vill påpeka att det skillnader mellan 

män och kvinnor idag, inte är strukturella utifrån ett patriarkatiskt samhälle, att dessa är 

en konstruktion av feminismen för att ha något att beskylla problemen på. Samtidigt för 

man diskussionen om att det i detta fall skulle finnas en slags konspiration, eller struktur 

om man så vill, som aktivt motarbetar vita svenskar och män som grupp. I ena fallet är 

strukturen påhittad och icke existerande, i det andra är det en aktiv handling och mycket 

reell och aktivt hämmande för män.  

Den sociala aspekten av artikeln är att den framhäver den hållning som Avpixlat 

generellt sätt har gällande sin beskrivning gällande kvotering, strukturella skillnader 

mellan män och kvinnor. Samt tanken om att det finns en strukturell rasism i samhället. 

I många av det artiklar som analyserats för denna uppsats motsäger sig Avpixlat sig 

tanken om att det skulle finnas samhällstrukturer som missgynnar kvinnor och 

invandrare i det svenska samhället. 
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Hatfeminist har svårt att stå för selfie 

Artikeln handlar om en incident involverandes Natashja Blomberg, även känd som 

"Lady Dahmer" i sociala medier bland annat), och dåvarande SDU-politikern Hanna 

Lindholm. Debatten handlade om en tweet där Hanna Lindholm jämförde en bild på sig 

själv (som nationalist) med en bild av Natashja Blomberg (som feminist). Blomberg 

beskriver sig själv som "postpatriarkal feministfitta" och har skapat sig ett rykte om 

provokativa uttalanden. 

Utifrån den feministiska medieteorin finns det intressanta aspekter för att förklara hur 

jämställdhet tar sig form på Avpixlat. Författaren skriver 

 

"Hon har också gjort en politisk grej av att vara överviktig och ha orakade armhålor 

som en protest mot det hon kallar patriarkatet." 

 

En formulering som beskriver en bild av att Avpixlat inte håller med om den bild av 

samhället som feministisk jämställdhet vill påvisa. Att det finns en patriarkal struktur i 

samhället som motverkar kvinnors roll i samhället. Avpixlat har (vilket syns både i den 

kvalitativa delen samt den kvantitativa i studien) aktivt tagit ställning emot den tanken 

att det skulle finnas en samhällsstruktur som missgynnar kvinnor. 

Den diskurs som skapas består av en vilja att beskriva de fysiska attributen hos det både 

personerna. Blomberg har ofta framfört sitt utseende som en protest och aktion mot det 

patriarkala samhället. Det är något som får stort utrymme både i artikeltexten, samt det 

kommentarer som följer. Användaren "Johan J" beskriver Blomberg som "grottfeminist" 

och i texten förekommer beskrivningar som 

 

"Att ha ett utseende som inte attraherar de män hon så innerligt hatar är av allt att 

döma en av Blombergs överordnade målsättningar i livet.". 

 

 (se appendix 1. "artikel 10") Antaganden om personligheten skapar en subjektiv och 

personlig bild av författarens åsikter. 

Den diskursiva praktiken blir att framföra en bild av feminism som radikal, 

vänsterextrem och intolerant mot oliktänkande. Genom att använda sig av ett exempel 
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med en av det mest frispråkiga och verbala personerna inom den feministiska rörelsen 

främjas den bild av feminism som målats upp på Avpixlat som "manshatande", 

"mansdiskriminerande" och så vidare. Denna diskurs främjar en konservativ politisk 

hållning, något som ofta får utrymme inom Avpixlat. Den sociala diskursen förklarar 

Avpixlat själv i artikeln, då artikeln använder följande beskrivning  

 

"På förment liberala Expressen, som numera inte drar sig för att gå till sängs med 

våldsvänstern i Researchgruppen, tar man naturligtvis också parti för Natashja 

Blomberg som ges gott om utrymme att på nyhetsplats spy galla över Hanna Lindholm." 

 

Expressen framställs som den motståndare som oftast får utrymme i Avpixlat och deras 

egen definition av sin roll i det politiska och mediala samhälle. Genom att beskriva 

Expressen som samarbetsvilliga med våldsvänstern, och liberal gentemot den 

nationalkonservativa hållningen som Avpixlat allt som ofta företräder. Så skapar man 

en "vi mot dem"-vänlig diskurs där extrema beskrivningar ofta används för att vinkla 

och framhäva sina egna synpunkter. 

 

 

Jason “Timbuktu” Diakité avslöjad som politisk hycklare 

Ämnet är Jason Diakités företagande och den skatteplanering som han väljer att 

använda sig av. Artikeln utger Diakité för att vara en politisk hycklare då han under ett 

tal på Pride-festivalen 2015 kritiserade näringslivet för att det enligt honom smiter 

undan med att betala skatt. 

I första stycket efter ingressen görs en referens till den invandring som sker till Sverige 

som den stora orsaken till sviktande välfärd. 

 

"Detta (inte de hundratals miljarder massinvandringen belastar statsbudgeten med) har 

enligt Diakité lett till en nedmontering av välfärden och att fler svenskar fått det sämre 

ställt." 

Detta "konstaterande" hör till den retorik som Avpixlat ofta bedriver. Där jämförelser 

görs till invandring, eller vad det kallar för vänsterideologi för att förklara 
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problematiska ämnen inom svensk politik. En referens till invandring görs även vid ett 

annat tillfälle 

 

"förutom invandrare förstås som Diakité i likhet med de flesta inom vänstern anser bör 

ha rätt till livslång och kravlös försörjning på skattebetalarnas bekostnad" 

 

Utan att ha grundlig relevans till huvudämnet om Diakités ekonomiska förhållningssätt. 

Den koppling till jämställdhet som förekommer är den om Diakités deltagande som 

invigningstalare. Kommentarerna förhåller sig homogent till innehållet i artikeln. Ett par 

av kommentarerna väljer att lägga fokus på invandring som: 

 

"Uttalanden som Ja, är man vänster och mörkhyad har man total immunitet hos media." 

Samt "Vem förvånas det är ju hela tiden samma sak med våra "lyckade" invandrare, de 

gnäller på allt och alla för att de blir kränkta och utsatta för rasism.". 

 

 (se appendix 1. "artikel 11") Detta påvisar den samlade diskursen om relationen mellan 

jämställdhet och invandring som ofta förekommer inom det analyserade artiklarna.  

Den diskursiva praktiken är det kombinerade samtalet mellan vänsterideologi och 

invandring. Genom att upplysa vad som beskrivs som "hyckleri" i kombination med det 

kostnader som förekommer med invandring bygger man en diskurs som cirkulerar kring 

den nationalistiska och konservativa förhållningen som Avpixlat förespråkar.  Den 

sociala praktiken blir den av kritiserande av den etablerande ordningen. Upplysande av 

kända personer (Jason Diakité) och organisationer (HBTQ-rörelsen och Pride) som 

"hycklare" bygger upp den bild av sig själv som Avpixlat eftersträvar. 

 

 

Svenska myndigheter godkänner barnäktenskap bland asylinvandrare 

Det stora fokus i artikeln ligger på klargörandet av svenska myndigheter som politiskt 

korrekta och hur den muslimska tron har fått ett fotfäste den svenska politiken. Allt 

uppbackat av den "vänstervridna" median. Artikelns ämne det uppmärksammade 



 

54 

 

äktenskapet mellan en 14-årig flicka och en äldre man godkändes utav svenska 

myndigheter. Äktenskapet upplöstes senare utav Skatteverket. 

 

Den huvudsakliga diskursen som får fokus i artikeln är den om religion och islams syn 

på jämställdhet. Utifrån den feministiska medieteorin blir det tydligt att fokus inte ligger 

på den 14-åriga flickan och hennes situation, utan att den svenska politiken, den 

etablerade media och islam som religion får stå i fokus. Detta är vanligt företrädande 

(speciellt på Avpixlat) men också i vanlig media. För lite utrymme ges för att förklara 

närmare det attribut kulturell kontext som flickan kommer ifrån. Hon blir mer ett 

redskap för att förklara andra diskurser, som politik och religion. Med en jämförelse av 

samtalet i de första kommentarerna blir den homogena diskursen tydlig. Fokus ligger 

inte på den händelse med den 14-åriga flickan direkt. Utan blir ett redskap för en annan 

diskussion. (se appendix 1. "artikel 12") Den om islam och feminism i Sverige. 

Diskursen blir enig i sitt förklarande av den svenska politiken som starkt bidragande till 

att detta kunde ske och islam som religion får stå som huvudansvarig.  

 

Den diskursiva praktiken tar sig form i en kombination av en nyhetshändelse och en 

utläggande del om religion och dess inverkan på svensk politik och media. I den kontext 

som Avpixlat ger blir diskursen stabil och homogen då bara medhåll ges ifrån 

kommentarerna.  Den sociala praktiken grundar sig i Avpixlats förmåga att skifta fokus 

från en enskild händelse till större ämnen. I detta fall är det ett äktenskap som i grunden 

inte är lagligt, och som blev upprivet senare som är händelsen, men fokus i artikeln blir 

att förklara den svenska politiken och det etablerade mediernas roll i det hela. Genom 

att använda sig av termer som "politiskt korrekt" anskaffar man sig själv rollen som 

maktgranskare, medan de traditionella medierna får vara en del av den makt man 

kritiserar och granskar. 

 

 

Regeringen kritiseras – beställde rasregistreringsverktyg från rasistisk 

organisation 

Rättvisförmedlingen och den app som det fått i uppdrag från regeringen att ta fram för 

att mäta etnicitet och föredelningen av kön i media är det som är ämnet i artikeln. Det är 

en kritik mot organisationen och den app som det kallar för ett rasregistreringsverktyg i 

likhet med historisk rasbiologi, "Retoriken är förvillande lik forna tiders rasbiologers." 
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Den primära diskursen som diskuteras i artikeln är den om "nyrasism" - en förklaring 

om hur vita svenska män blir diskriminerade och utsatta för rasism, framtagen av  

 

"Grupper på vänsterkanten och invandraretniska sammanslutningar har under en 

längre tid krävt att raslagar införs, ivrigt påhejade av vänsterliberal media som gett 

nyrasisterna stort utrymme att torgföra sin ideologi." 

 

Den intressanta kontrasten som framkommer är det faktum att det är på SVT som 

debatten som står som huvudobjekt för artikeln – det är där debatten som diskuteras i 

artikeln tar plats. SVT som ofta i Avpixlats artiklar beskrivs som "vänsterliberal" media 

som främjar "nyrasismen". I detta fall är det just denna media som öppnar upp för 

debatten, något som helt går artikelförfattaren förbi. 

Diskursen inom kommentarerna förhåller sig lika till den som förs i artikeln. Den åsikt 

som framkommer är den om kvotering som ett dåligt instrument för ökad jämställdhet 

inom viss yrkesgrupper - som polis och läkare. Användaren "Daniel Helldén" skriver  

 

"Istället för kön och ras, bör man titta på kvalitén på arbete som leveras. En polis som 

har blivit fostrad på Karlberg är bättre än en polis som har gått Södertörn högskola, så 

är det bara." 

 

 (se appendix 1. "artikel 13") 

En formulering som sammanfattar den gemensamma bilden som framkommer i 

diskursen. Tanken om hur en polis ska vara bygger på ett synsätt om könsrollerna och 

etniciteten som kritiskt avgörande för kvalitén på det utförda arbetet. 

Den argumentation som förs angränsar till uttalad rasism där man tydligt ställer två 

grupper mot varandra. "Daniel Helldén" igen: 

 

"MENA folket klara knappt av att köra taxi.. Nu anställer man inga civilingenjörer ifrån 

MENA eftersom man vet att högskulle utbildning i Mellanöstern motsvara vårt 

högstadium." 

 

 Debatten flyttas från den om de avgörande kriterierna för anställning som krävs till att 

handla om skillnader mellan olika folkgrupper. Den underliggande tonen i det retoriska 

utförandet i både kommentarerna och artiklarna är den om skillnader mellan kön och 
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folkgrupper. Synen på jämställdhet utgår inte från den feministiska tanken om 

samhällsstrukturer, utan utgår från en mer konservativ utgångspunkt där kvalifikationer 

även innefattar kön för specifika arbetsgrupper.  Diskussionen om de sociala aspekterna 

av till exempel polisarbetet är frånvarande, det förekommer inte någon argumentation 

om potentiella fördelar med en poliskår från olika samhällsklasser, kön eller etnicitet. 

Den diskursiva praktiken i denna artikel är utförandet utifrån en nyhetsartikel och ett 

debattinlägg. Den retorik som används innehåller flera ställningstaganden om skillnader 

mellan grupper i samhället. Feminism, vänsterpolitik och den traditionella median 

framställs som bidragande till den "nyrasism" som artikeln hänvisar till. Artikeln ger ett 

tydligt incitament att den endast är ute efter att främja det splittringar som förekommer i 

dagens Sverige. 

 

Den sociala praktiken är den som upplyst av omvända strukturella utföranden som 

Avpixlat väljer att framhäva. Man bygger upp en bild av Sverige som en plats där 

"nyrasism" breder ut sig med hjälp av den traditionella median, den feministiska 

rörelsen och invandrargrupper. Man målar upp en bild där de traditionella strukturerna 

är under angrepp och att de verkliga utsatta personerna i samhället är "vita män". Som 

får utstå diskriminering överallt i samhället. 

 

 

Brittiskt äventyrsbad förbjuder bikini efter muslimska påtryckningar 

Artikeln behandlar en händelse som ägde rum i England där ett äventyrsbad anordnat 

sina öppettider och uppmaningar om klädsel utifrån konservativa muslimska 

förhållningssätt. 

 

Vilka som fick vistas i lokalen, samt uppmaningar till specifika kläder för att tillgodose 

vissa religiösa preferenser diskuteras i artikeln. Den underliggande debatten i artikeln 

handlar både om det islam och det förhållningssätt som finns gällande badkläder för 

kvinnor, samt det faktum att män inte fick vistas i lokalen under specifika tider som 

kallades för "Sisters only funday". Ett av huvudargumenten som framkommer i artikeln 

gällande att detta skulle vara en påtryckning från muslimska grupper grundar sig i  

 

"Att även de kvinnoexklusiva badtiderna inte är multireligiösa utan eftergifter för 

muslimska påtryckningar framgår av inbjudningar som gått ut till “Sisters Only 
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Funday” där besökare uppmanas att skyla sin “awrah” (arabiska för de kroppsdelar 

som inte får visas) genom att klä sig i heltäckande joggingbyxor och mörkt färgad t-

shirt." – Källan hänvisas till en artikel i www.express.co.uk 

 

Utifrån den inbjudan som hänvisas till framkommer det att det är en engångshändelse 

under sett specifikt datum (2015 augusti 9, under 2 timmar), inget annat datum verkar 

gälla för dessa specifika klädkoder. Det faktum att en enskild händelse får sådan 

uppmärksamhet påvisar den diskurs som Avpixlat strävar efter att skapa. Den om islam 

i den västerländska världen och det påverkningar som detta får på samhället. 

Efter en översikt över de första kommentarerna gällande artikeln framträder en diskurs 

om islam och dess övertagande av det västerländska samhället. Exempel ges på hur 

personer blivit diskriminerade emot för att det är kristna män (kommentaren av 

"Pizzaface"). Samt att det skulle vara ett angrepp på demokratin att under begränsade 

former tillgodose en religiös tro och dess preferenser gällande offentligt bad (SM811s 

kommentar). (se appendix 1. "artikel 14") 

 

Den diskurs som praktiseras här grundar sig till största del gällande en traditionell 

nyhetsartikel. Det som skiljer sig är den ofta subjektiva hållning som retoriken håller på 

Avpixlat. Formuleringar som: 

  

"Samtliga åtgärder är, även om man inte fullt ut vill erkänna det, eftergifter för den 

ökande muslimska gruppen i Storbritannien som inte vill acceptera västerländska 

samhällsregler för bad och samvaro mellan män och kvinnor." 

 

Påvisar artikelförfattarens egna åsikter gällande intentionerna från arrangörerna av 

evenemanget.  

Den sociala aspekten grundar sig i Avpixlats tillgodoseende av den islamfientliga 

diskursen som det själva är med och skapar genom sin nyhetsrapportering. Som tidigare 

påvisat framträder ett synsätt på samhället som inte förhåller sig till den mainstream-

synen att män i samhället skulle till varierande grader vara gynnade i 

samhällsstrukturen. Den utgångspunkt som Avpixlat förhåller sig till att det inte finns 

strukturell ojämlikhet i samhället mot kvinnor, men att det håller på att skapas en 

ojämlikhet mot män genom den feministiska rörelsen. Detta är vad som förespråkas i 

artiklarna och får medhåll i kommentarerna. 
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'En arg blatte talar’ om hur Adam Tensta piskar upp kvinnohat för att sälja 

skivor 

Adam Tenstas kritiserande utav TV4 och deras val att anställa Louise Andersson Bodin 

efter att hon tidigare gjort rasistiska uttalanden (som senare tagits tillbaka och ursäktats 

för) är vad som står som ämne i artikeln. Ett Youtube-klipp (En arg blatte talar) 

hänvisas till som förklarande av situationen där Adam Tensta framställs som 

kvinnohatare. För första gången används begreppet "kvinnohat" i en artikel som varit 

utsatt för analys i den här uppsatsen. Inom den mainstreammedia används detta uttryck 

för att beskriva det våld och missförhållanden som oftast förefaller kvinnor i 

förhållanden med män, och den generella strukturella skillnaden mellan män och 

kvinnor enligt den feministiska teorin visas i löneskillnader. (Medlingsinstitutet [MI] 

2014) I detta fall används uttrycket för att beskriva en annan typ av kvinnohat; 

 

"Ingen bör kanske bli förvånad över att Adam Tensta inte bryr sig om att unga tjejer 

utsätts för hot och hat, i synnerhet inte vita etniskt svenska tjejer. Kvinnosynen i hans 

musik är lindrigt sagt inte den bästa där tjejer generellt kallas för bitches." 

 

Artikeln och det refererande klippet fokuserar till stor del på att definiera och förklara 

order "neger som icke negativt utan att det är i kontexten som det används som avgör 

huruvida det är kränkandet. Att själva ordet i sig saknar innebörd och det är det 

bakomliggandet åsikterna som är grundproblemet.  

 

Diskursen argumenterar för att det maktstrukturer som förekommer i samhället inte är 

den mellan män och kvinnor. Den förespråkar åsikter som den avgörande faktorn för 

hur maktstrukturen ser ut. "Extremfeminister" och "vänsterextrema" ges den 

dominerade makten i samhället i hand med den "vänsterliberala" median. 

Som i tidigare artiklar argumenteras det för den "nya rasismen" där vita män är den 

faktiskt utsatta gruppen i samhället - "Återigen bedöms det helt annorlunda när 

vänstern systematiskt ägnar sig åt en rasistisk retorik gentemot “vita”." Den 

systematiska tanken om diskriminering används i fallet av vita män, men förekommer 

inte när det gäller balansen mellan män och kvinnor i samhället. I detta fall har jag även 

valt att ta med den 11 kommentaren då den innehåller en diskussion mellan en 

moderator och en vanlig kommentator. Detta är inget som har förekommit tidigare i 

kommentatoranalysen. Kommentaren tas med för att ge båda sidorna av diskussionen.  
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Den diskurs som förs i artikeln och kommentarerna har ett ovanligt förhållningssätt sett 

till de andra artiklarna som stått under analys. En heterogen diskurs framstår där inte 

diskursen håller samma åsikter, utan det förekommer åsiktsskiljaktigheter i 

kommentarerna. Vad som diskuteras är "näthat" och vilka som främst främjar den typen 

av uttryck. Vem är det som står för "näthatet" argumenteras och både "antirasister" och 

"högerextrema" får argument mot sig gällande sin roll i det hela. Louise Andersson 

Bodin förekommer inte i den diskussion som tar sig form i de första kommentarerna, 

utan fokus ligger på användandet av ordet "neger" och att invandring - 

"Massinvandringen förstör Sverige. På alla sätt.” (vilket är helt irrelevant till 

artikelämnet) är dåligt för Sverige. (se appendix 1. "artikel 15") 

 

Den diskursiva praktiken är en argumentationsartikel där definitionen av kvinnohat inte 

samråder men den i mainstreammedia, samt innebörden av ordet "neger" - och huruvida 

det är ett negativt laddat ord eller inte. Louise Andersson Bodin framställs i klippet som 

"bonnig" - som att denna definition skulle vara förklarande till det uttalande hon gjorde 

tidigare. Längre utläggningar görs inte för att förklara närmare vad detta egentligen i 

praktiken betyder. Utifrån intersektionell teori borde en närmare förklaring hur dessa 

attribut förklarar varför hon uttrycker sig som hon gör. (Davies 2008) Att den 

socialkulturella grupperingen skulle vara en förklarande faktor till hur man uttalar sig i 

vissa frågor. 

Den sociala praktiken av artikeln är den av synen på begreppet "kvinnohat". Den syn 

som används i mainstream angående definitionen är en annan. Den grundar sig i tanken 

om att kvinnor får utstå i många fall en rad olika former av strukturellt förtryck, 

ekonomiska, sexuella och fysiska. Den framställning som kommer fram i diskursen på 

Avpixlat handlar i grunden om en persons användande av en politisk situation för sitt 

eget ekonomiska gynnande.   
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5.2.1 Sammanfattning av kritisk diskursanalys 

 

Den sammanfattning som kan göras om hur diskursen om jämställdhet på Avpixlat ser 

ut efter analysen av femton (15) artiklar under 2015 med fler än tvåhundra (200) 

kommentarer kommer att beskrivas i detta avsnitt. Diskussionen som förs på Avpixlat 

om begreppet jämställdhet tar sig form genom en rad olika premisser. Dessa premisser 

gör att ett tydligt ställningstagande om hur jämställdhet ska uppnås eller vilka ideologier 

som förespråkas. Vad som blir tydligt, inte bara i artiklarna utan i kombination med 

kommentarerna är det faktum att majoriteten av alla partier förutom 

Sverigedemokraterna framställs i dålig dager gällande deras syn på jämställdhetsarbetet. 

Feminism beskrivs nästan uteslutande som en extrem ideologi som aktivt utövar ett 

"manshat" eller ren diskriminering mot män, genom metoder som kvotering etc. 

 

Överlag gäller en konservativ förhållning till begreppet jämställdhet där ingrepp från 

myndigheter om kvoteringslagar, eller andra institutionella insatser för ökad 

jämställdhet upplevs som inträngande av kvinnor i yrken som passar män bättre utifrån 

det synsätt som beskrivs i artiklarna och kommentarerna. Polis som yrke upplevs som 

ett jobb där de grundläggande kriterierna handlar om fysiska attribut och kunskaper. (se 

appendix 1. artikel 2015-05-28) Medan tankar om anknytningar till lokala samhällen, 

varierande bakgrund och alternativa synsätt inte upplevs som positiva. Denna 

konservativa hållning ställs i kontext med det artiklar om Pride-tåget i Järva som snarare 

håller en progressiv hållning och hyllning till det öppna samhället. Rapportering kring 

denna händelse är logisk då en av medarbetarna på Avpixlat stod som arrangör är 

rapportering är en logisk följande händelse. Vad som snabbt blir tydligt i och med den 

selektiviteten i rapporteringen av Pride och HBTQ-frågor är den att öppenhet beskrivs i 

relation till islam och invandringsdominerade områden. I dessa fall hyllas den svenska 

öppenheten, men bara om den får ställas gentemot fundamentalistisk islam. 

Rapportering kring den officiella Pride-festivalen i Stockholm är frånvarande. Så är 

även rapportering kring evenemang i mindre kommuner i Sverige. Denna selektiva 

rapportering som ofta kommer i kontexten om invandring, islam och vänsterideologier 

klargör en bild där jämställdhet blir en biprodukt av en politisk hållning som ska 

förmedlas genom artiklarna. 
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6. Diskussion 

Den kommande delen i den här uppsatsen kommer att vara detta diskussionsavsnitt där 

jag ämnar förklara den analys och det resultat som framkommit genom mina egna ord 

och min egen erfarenhet. Efter att ha studerat och analyserat artiklar som sträcker sig 

över nästan 1 år gällande jämställdhet på Avpixlat framträder en tydlig diskurs och 

konsensus. Jämställdhet i grunden handlar inte om upplyftandet av grupper som 

upplever olika former av utsatthet. Utan det handlar om att föra en agenda av 

invandrarkritik och smutskastning av vänsterpolitik - som de beskriver har tagit över all 

den etablerade median. Detta tar sig form i den typ av ämnen som väljs ut för artiklarna. 

Ett exempel som jag vill diskutera är det faktum att "Pride-festivalen" i Järva får 

åtskilliga artiklar ägnad åt sig - där homosexuell öppenhet beskrivs som någonting 

positivt - som måste spridas till alla samhällets delare. Men samtidigt förekommer inte 

en artikel om den största händelsen för upplysande av gay-rörelsen, den vanliga "Pride-

festivalen". Detta blir i mina ögon ett klart ställningstagande av att jämställdhet endast 

får förekomma i relation och kontext av kritik mot islam och invandrare – den grupp 

som framställs som den övervägande motståndaren mot sexuell öppenhet.(se Appendix 

1. artiklar; 2015-07-29, 2015-07-21) Enligt intersektionalitet beskrivs invandrare endast 

utifrån den aspekten av religion, vilket kan framträda som lite för att ge en klar 

förklaring. Hur många kategorier som ska innefattas har debatterats men mer än bra 

aspekten om invandring är given. (Davies 2008) Olika dimensioner i den religiösa 

åskådningen utelämnas, och även det faktum att många invandrare från muslimska 

områden inte själva är muslimer utan kan tillhöra antingen den kristna tron eller någon 

mindre religiös grupp. Kritik får i allra högsta grad riktas mot fundamentalism och 

religioners roll i det sekulära samhället Sverige. Men då Avpixlat selektivt väljer att 

upplysa och fokusera på mindre händelser bara för att det finns en koppling till 

invandring och islam, utan att kommentera och ge sin syn på det större uppstår det 

tydliga mönstret på selektivt urval, inte gjort på premissen om jämställdhet, utan gjord 

på den om invandring och islam. 

 

Avpixlat och liknande sidors roll i det svenska samhället har fått ett uppsving med den 

senaste tidens instabilitet i det politiska klimatet och personers valmöjlighet i de medier 

om kan konsumeras. (Andersson 2015) I och med den ökande invandringen och det 

påfrestningar som välfärden har fått utstå med sjunkande resultat i skolan, 

underbemanning inom sjukvården och kritiserade pensioner har en stor del av 
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befolkningen börjat aktivt kritisera det etablerade medierna och politiska institutionerna. 

Partier som Sverigedemokraterna som aktivt fokuserar på att driva en fråga i synnerhet 

får stora framgångar då man väljer att kritisera det förändringar som sker i samhället. 

Sverigedemokraternas koppling till Avpixlat genom högt uppsatta personer inom partiet 

förstärker den bild av det svenska politiska klimatet som mycket infekterat. (Olof 

Svensson 8 juni 2015) 

 

Den homogenitet som framkommer mellan artiklarna och kommentarerna på Avpixlat 

framhäver enligt mig tanken om att den som skriker högst får störst uppmärksamhet. 

Avpixlat låter sitt kommentatorsfält i princip stå oredigerat, och har avsagt sig allt 

utgivaransvar gällande innehållet i kommentarerna. Ett oredigerat kommentatorsfält ger 

utrymme för mer frispråkiga debatter utan tanke på att det kommer att ske aktiv 

moderering för att stävja vårdat språk och minska språk som kan uppfattas som hatiskt. 

Genom att ofta skriva relativt korta artiklar med ett laddat innehåll främjar man en 

diskussion i kommentarerna snarare än att fokusera på genomarbetade artiklar med väl 

hänvisade källor och olika infallsvinklar. En intressant aspekt är det faktum i att i 

princip ingen av artiklarna gjordes en förstahandsintervju av Avpixlat själva. Här vill 

jag göra en koppling till teorin om feminism och hur olika personer representeras utifrån 

deras attribut som kvinna eller man, etnicitet och så vidare. (Zoonen 1994) Frånvaron av 

synpunkter från alternativa vinklar skapar en bild konstruerad enbart utav 

artikelförfattaren och den syn denna har på ämnet.  Konstruktionen ligger snarare på 

kommenterande av andras journalistiska arbete eller kommentarer, debatter i andra 

medier och så vidare, utifrån det urvalet som Avpixlat väljer gällande ämne. (Atton 

2001) 

 

Jag är av uppfattningen att detta samförstånd som råder mellan det som väljer att snabbt 

kommentera på artiklarna och det textuella innehållet är något som uppstår genom den 

produktionsform som Avpixlat väljer att använda sig av. Man söker inte en 

heterogenitet i sina artiklar där olika personer får komma till tals (det faktum att 

förstahandsintervjuer saknas helt). Det faktum att artiklarna inte heller har någon 

utgiven författare bidrar till den bild som framkommer om Avpixlat som partiska och 

aktivt vinklande av ämnen till sin fördel. Denna tanke får för mig stöd i det faktum att 

urvalet av ämnen ofta är väldigt selektiva utifrån deras egna värderingar som förhåller 

sig intill det högerpopulistiska. (Hamrud, Annika. 2011, 5 december) Där stora 
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händelser om jämställdhet går förbisedda, medan andra mindre enstaka händelser, 

ibland i andra länder, skrivs och kommenteras om till stor utsträckning. Den 

intersektionella teorin visar sig väl. Hur rapporteringen ofta fokuserar på vissa attribut, 

religion, etnicitet eller politisk tillhörighet, utan att förklara deras samband med 

varandra för att ge djupare förståelse om det aktuella ämnet eller den nämnda personen. 

(Davies 2008) Två konfliktande argument framträder det i artikeln om Pride-Järva (se 

appendix 1. artikel 2015-07-29) framträder en öppenhet om personers sexuella 

läggningar där det är väldigt viktiga att framhäva allas rätt i samhället. Medan i artikel 

(se appendix 1. artikel 2015-08-01) om upplysningslagen framställs homosexuella som 

en avvikande grupp som genom "politisk korrekthet" pratas om i den politiska debatten. 

Diskursen drivs på ett sådant sätt där homosexuella inte ska skylta med sin sexuella 

läggning, vilket ligger i direkt konflikt med tanken om Pride och öppenhet. Att Avpixlat 

åt ena sidan ska promota sexuella läggningar när det kommer till att föra debatten 

gentemot islam och invandring men sedan hålla en konservativ ton och förespråka 

återhållsamhet och icke skyltande med sin sexuella läggning påvisar bara den typ av 

journalistik som bedrivs på Avpixlat. Att beskrivandet av de relevanta applicerabara 

kategorierna tar sig uttryck genom selektivt välja det som passar in på den egna synen. 

Jag vill här hänvisa till maktrelationen inom diskursen, där Avpixlat företräder den 

maktdominerande delen utav samhället som kan beskrivas som det normala.(Fairclough 

1995) 

 

Den allmänna tanken om jämställdhet som framkommer på Avpixlat är att den stora 

motståndaren till jämställdhet i Sverige är islam och invandring. Det är nästan att 

beskrivningen av jämställdhet framträder som att den är färdig i Sverige. Att det 

egentligen inte finns några icke jämställda aspekter i samhället, förutom det hot som 

finns från fundamentalistisk islam och extrema feminister, där männen är det utsatta. 

Denna tanke står i klar relation med idéerna om feministiska mediestudier. Där männens 

problem blir aktualiserade till större del än kvinnornas. (Zoonen 1994) Tanken på 

strukturella problem är frånvarande och debatten förs på ett sådant sätt att det endast är 

ett individproblem i det svenska samhället (som beskrivs som parallellt existerande med 

det invandrardominerade områdena), att ansvaret ligger på kvinnan som individ och inte 

på det samhällsstrukturer som finns enligt feministisk teori.     
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7. Sammanfattning av resultatet och diskussionen 

Den kvantitativa sammanställningen och analys i kombination med den kritiska 

diskursanalysen ger en bild över den jämställdhetsdiskurs som förekommer på Avpixlat 

utifrån olika aspekter och analytiska genomföranden. 

 

Vad som byggs upp är en bild av ett nationalistiskt förhållningssätt där debatten om 

jämställdhet får förekomma i kontexten av konservatism och debatten om invandring 

och islam som religion som grundläggand kategorier.(Davies 2008) Jag ämnar förklara 

den slutsatsen närmare i det kommande kapitlet. I kontexten måste man ta hänsyn till 

det relativt begränsat antal kommentarer som har används i analysen. Då vissa artiklar 

har så pass många som 1600+ kommentarer är det inte rimligt att analysera alla i och 

med den tidsaspekt och fokus som uppsatsen har. Men i och med det urval som gjorts 

kan man dra vissa slutsatser då det är det första kommentarerna som gjorts vilket är av 

intresse då dessa är bidragande till den kommande diskussionen som förs, och även 

påvisar på vilka och vad det är som kommenteras snabbt efter publicering. Detta är 

några av det aspekter som kommer tas hänsyn till i den kommande 

resultatredovisningen. Vissa slutsatser kan inte göras då Avpixlat står som det enda 

analysobjektet och det vore att dra generaliseranden över andra alternativa medier som 

inte har grunderliga undersökningar som bevis. Men vad som kan sägas gällande 

Avpixlat är att det förhåller sig på ett visst sätt gällande andra mediers diskurser. Det 

beskriver andra medier (SVT) som missvisande av sanningen och för att vara en 

vänstervriden media med en tydlig agenda av att förneka den sanning som Avpixlat 

säger sig företräda.  Genom att se den relationen mellan Avpixlat och deras syn på andra 

medier kan man göra vissa slutsatser gällande deras ställning i den mediala sfären som 

aktivt radikal. (Atton 2001) 

 

7.1 Diskussionen om jämställdhet på Avpixlat 

Avpixlat förhåller sig annorlunda till begreppet jämställdhet än traditionell media i 

Sverige 2015. Diskursen om jämställdhet i Sverige förhåller sig generellt sätt enligt ett 

progressivt förhållningssätt där öppenhet och feminism i överlag ses som en accepterad 

roll och verktyg för att uppnå en högre grad av jämställdhet. Även om inte alla 

etablerade partier väljer att aktivt kalla sig för feminister tillåts begreppet feminism att 
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diskuteras under respekterade former där liberala feminister, socialistiska feminister och 

andra definitioner får förekomma, som Lova Olsson skriver (2007 januari 14) På 

Avpixlat har ett ställningstagande gjorts där man aktivt väljer att förknippa feminism 

som "extrem" eller i kombination med andra kraftuttryck för att beskriva feminism som 

en ideologi som aktivt motarbetar män i samhället och inte arbetar för jämställdhet 

mellan män och kvinnor. I och med denna definition av feminism som Avpixlat väljer 

att arbeta utifrån begränsar man sig själv i debatten om jämställdhet till färre förslag och 

ideologier om huruvida jämställdhet kan uppnås. 

 

Jämställdhet som begrepp i det artiklarna används i det flesta fallen inte som det primära 

ämnet för diskussion. Ofta används debatten i kontexten om invandring och islam som 

religion (och dess påverkan på det svenska samhället). Eller i kombination med 

kommentarer om det svenska politiska systemet eller "vänstervridna" media som utgör 

den etablerade mainstreammedian. Just det förhållningssättet mellan andra politiska 

ämnen i kombination med debatten om jämställdhet målar upp en bild utav Avpixlat där 

jämställdhet bara får förekomma i relation till andra ämnen. 

 

Vad som skiljer Avpixlat från den traditionella median (och något som definierar dem 

som alternativ media) är deras skiljaktigheter i definitioner av traditionella 

jämställdhetsbegrepp. (Atton 2001) Kvinnohat används inte för att beskriva stora 

strukturella problem i (appendix 1. Artikel "En arg blatte talar’ om hur Adam Tensta 

piskar upp kvinnohat för att sälja skivor") – utan appliceras på individnivå för att 

beskriva relationen mellan två personer och deras åsiktsskiljaktigheter. Vanligtvis 

används begreppet kvinnohat för att beskriva ett samhällstillstånd där män upplever ett 

hot i och med att kvinnor får en större roll i samhället. (Johnson 2000) Även andra 

begrepp som strukturell rasism får en ny användning då vid upprepande tillfällen 

används begreppet "nyrasism" samt förklarandet av "vänstermedierna" som bidragande 

till att gruppen män mer och mer utsätts för strukturell diskriminering – detta genom 

användandet av kvotering. Denna applikation används även för att beskriva "vita män" 

som diskriminerade i relation till invandrare. Denna diskursiva beskrivning förhåller sig 

alltså inte enligt det tankesätt om diskriminering som är den dominerade tanken. Att 

kvinnor, genom lägre löner, eller personer med invandrarbakgrund (på grund av till 

exempel annorlunda efternamn) som skulle vara utsatta för de olika insatserna av 

maktutövande som finns inom samhället och dess utformning. Denna maktutövning 
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skulle utifrån Avpixlats syn vara den utövning som de sju riksdagspartierna (inte 

Sverigedemokraterna) påtvingar män i det svenska samhället.(Fairclough 1995) Den 

kritiska diskursanalysen behandlar tanken om skapande och utförande av makt och 

dominerande, men det synsätt som Avpixlat väljer att ha angående vilka grupper som är 

utsatta för denna makt är något som tillhör deras egen diskurs. (Dijk 2001)  

 

Utifrån intersektionalitet är beskrivningen i artiklarna utformade på ett endimensionellt 

förhållningssätt. De huvudsakliga attributen som tilldelas objekten är utifrån antingen 

politisk tillhörighet, etnisk eller religiös, vilket borde diskuteras som en identitet i 

kombination med bland annat sociala och ekonomiska tillhörigheter (Crenshaw 2003) 

Utifrån de ämnen som är utvalda i artiklarna klargörs en tydlig agenda där de religiösa 

attributen i kombination med invandring är det framträdande beskrivningarna gällande 

hur de upplever verkligheten. Den sociala verkligheten i Sverige blir uppdelad i två 

sidor. Den ena är en traditionell syn där etniska svenskar alltid står för en öppenhet och 

avsaknad av strukturellt förtryck. Medan den andra delen är den av oliktänkande, 

invandrare och personer med muslimsk tro. Dessa personer beskrivs utifrån den 

religiösa aspekten som förtryckande och kravställande på att det ska ske förändringar i 

samhället utifrån religiös tro. De grupper som utifrån sina mest tydliga egenskaper 

beskrivs som motarbetande mot det jämställdhetsarbetet som pågår i landet är tydligt 

enligt Avpixlat, invandrare och feminister. De personer som får uttala sig gällande 

jämställdhet utifrån dessa aspekter får sina argument och åsikter besvarade med 

mothugg på deras ideologi och religion snarare än utifrån sakliga argument gällande de 

ursprungliga idéerna. Per definition så gör antagandet att argumentet är negativa 

påverkningar på jämställdhet. Saknaden av intervjuer eller åsikter från mer än 

artikelförfattaren blir även här väldigt tydlig då artikarna saknar analytiskt djup och 

vidare förklaringar. Vilket krävs för att göra korrekta beskrivningar (Crenshaw 2003) 

Detta är något som borde förekomma då en stor del av artiklarna inte förhåller sig rent 

informativt om ämnet, utan väljer aktivt att ta ställning genom sitt språkbruk.  

Gällande feministisk medieteori i anslutning till artiklarna och kommentarerna 

framträder en bild där Avpixlat ser sig själv som beskrivande av sanningen. Kvinnor 

(och minoritetsgrupper) blir generellt representerade genom en kontext som handlar om 

något annat. Vilket är en traditionell roll som medier har hållit i beskrivandet av 

kvinnliga personer. (Zoonen 1994) Då majoriteten inte anser Avpixlat som företrädare 

för deras syn på samhället blir rollen tydlig att Avpixlat inte beskriver hur majoriteten 
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ser på jämställdhet. Men anser sig beskriva den riktiga sanningen, vilket måste 

förmedlas till den politika debatten då de traditionella medierna inte väljer att rapportera 

på detta sätt. 

 

7.2 Homogenitet av diskurser på Avpixlat 

Efter att ha analyserat och granskat kommentarerna i kombination med artiklarna själva 

framkommer en tydlig bild utav Avpixlat som en politisk nyhetssida med en tydlig 

frånvaro av heterogenitet. Det måste påpekas att urvalet av kommentarer inte infattar 

den stora delen utav kommentarer gjorda, men utifrån tanken om att snabb 

kommentering på en artikel är synonym med ett större intresse och aktivitet kan 

slutsatsen göras att det inte framkommer en diskussion med flertalet infallsvinklar eller 

åsikter. Det som sägs och förespråkas i artikeln speglas i kommentarerna. I jämförelse 

med de mer etablerade medierna förekommer en mer heterogenitet mellan 

kommentarerna och artikeln där mer ifrågasättandes görs och debatten blir ibland så 

pass infekterad att flera tidningar väljer att ta bort kommentatorsfunktionen.(Nesser, 

Johannes 2012 januari 17) Detta visar att de som väljer att läsa och att snabbt 

kommentera förhåller sig lika till den diskurs som förs i artiklarna. 

 

Relationen mellan innehållet och ämnet i artikeln till den diskussion som förs i 

kommentarerna är det relativt lika varandra. Ofta är jämställdhetsdebatten förd i relation 

till ett andra ämne vilket ofta får utrymme i kommentarerna. Det är till största del den 

politiska aspekten som diskuteras när det kommer till jämställdhet, och det faktiska 

ämnet i artikeln faller ofta bort till kritiserade av den politiska ordningen och tanken om 

strukturella fördelar för män som icke förekommande. Det som företräder som 

konsensus mellan artiklarna och kommentarerna är det faktum att det är snarare män 

som är strukturellt diskriminerade utifrån kvotering och generell feministisk teori om 

vinklade representation i medierna mellan män och kvinnor – i samförstånd med det 

"vänsterliberala" medierna i Sverige. (Zoonen 1994) 

 

Denna typ av gemensam syn på innehållet är i grunden oroväckande med tanke på en 

hälsosam diskussion där diskursen skapas genom olika åsikter som i slutändan 

framställer den gemensamma diskursen. I ett klimat som öppet väljer att fokusera stora 

delar av sitt innehåll på aspekter gällande invandring, islam och andra minoritetsgrupper 
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som de stora problemen i samhället, med medhåll från den övervägande majoriteten av 

det personer som kommenterar bildas en skev samhällssyn. Enligt tanken om Avpixlat 

som alternativ media enligt det definitioner som framställts av Meyer (2008) och Atton 

(2001) sker urvalet utifrån dessa teorier. Ifrågasättande av invandringspolitiken, eller 

islam som religion och delar av vad den förespråkar är inte i grunden något som måste 

vara dåligt. Rätten till fria politiska åsikter och yttrandefrihet är en av det mest 

grundläggande rättigheterna en demokrati kan ha. (Dahl 1998) Men i kontexten där det 

med oliktänkande politiska åsikter framställs som extrema eller på andra sätt 

stigmatiseras till den punkt av där alla försök till debatt bortkastas med tanken att den 

endast förs för att vara "politiskt korrekt" osv. Där alla bitar av heterogenitet i debatten 

är borta skapas diskurser och tankesätt som främjar hets, påhopp gjorda på grunda av 

personliga (inte sakliga) grunder blir Avpixlats agenda väldigt tydlig. 

De olika diskurserna gällande, jämställdhet, kvotering, feminism, religion, sexuell 

läggning befinner sig alla inom en homogen diskussion. Om den kan sättas in i en 

kontext där den svenska öppenheten kan ställas i relation till islam som 

fundamentalistisk görs den så. Men när det kommer till öppenhet och progressivt 

tänkande utanför den religiösa kontexten frammålas en bild där konservativa tankar och 

uttryck får dominera. Förändringar eller upplyftande av frågor om HBTQ och 

jämställdhet i styrelserum osv. Beskrivs som relevanta på grund av deras ”politiska 

korrekthet” och att det egentligen saknar relevans i jämställdhetsdebatten. 

 

 

7.3 Egna reflektioner och vidare studier 
 

Den avslutande delen är en sammanfattning av uppsatsen. Vad implikationerna av 

resultatet är och hur man kan ta dessa studier vidare. Vad som visar sig när alla artiklar 

är analyserade och undersökta utifrån det definierade teorierna är de att den diskurs som 

skapas på jämställdehetsdelen på Avpixlat grundas i två stycken tankar. Den om 

diskursen som till största delen beroende av en kompliterande diskurs. Den om islam 

genom invandring. Samt bidragandet av kommenterande för att ge artikelns budskap 

mening. I ett klimat på internet där många av de större tidningarna väljer att vara 

sparsamma med kommenterabara artiklar, på grund av den hätska debatten som uppstår 

där ständig moderatering krävs för att stävja policys och hets mot folkgrupper. Så går 

Avpixlat åt motsatt håll där man tillåter till största del oredigerat kommenterande. Detta 

ställningstagande med fri kommentering är ett tecken på att man värderar det intresse 
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som skapas genom det ofta grova kommentarer som skrivs. Internetanvändning har gått 

från anonymitet som grundläggande principer där man funderade mycket kring tanken 

att allt som publiceras på nätet finns där för alltid, till att använda den öppenheten till 

sin fördel, genom Facebook och bloggar skapar man en alternativ identitet på nätet. Idag 

blandas tankarna kring offentlighet på nätet. Dessa kommentatorsfält erbjuder 

möjligheten att vara anonym eller offentlig. (Karlsten 2013) Vilket skapar en miljö där 

man kan uttrycka sig grovt och ibland hetsa mot folkgrupper utan konsekvenser. Denna 

typ av uppmanande till delning och kommenterande är något som förekommer inom det 

flesta medier, insticksmoduler för sociala medier och kommentatorsprogram som 

”Disqus” finns på det flesta sidor. Men just vikten av spridningen för den 

grundläggande överlevnaden, och det ekonomiska värdet i att synas är betydligt 

viktigare för mindre alternativa medier är avgörande. 

 

Denna uppsats behandlar ett medialt alternativ till mainstreammedia. Men det finns 

många fler där ute, som driver sina diskurser och synsätt på världen genom att skapa 

alternativ till det om sägs i det etablerade institutionella mediehusen. Vidare studier 

inom ämnet skulle kunna vara vilka påverkningar högervinklade eller vänstervinklade 

sidor har på de som väljer att konsumera den regelbundet. Begreppet alternativ media 

kan även användas inom studier om personers medieanvändning. I en tid där valfriheten 

av konsumerandet av media är större än någonsin skapas ett klimat där selektiv media 

både öppnar för djupare insyn i ämnen men även skapar ett klimat där man inte får ta 

del av en heterogen syn på världen. När man hela tiden tar del av den information som 

man väljer själv missar man också tankar och argument som kan vidga ens världssynen. 
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9. Appendix 

Här medföljer länkar till aktuella artiklar. Infogade kommentarer för snabb åtkomst. 

Samt kodningen av den kvantitativa analysen. Artiklarna är tagna från 

http://avpixlat.info/category/jamstalldhet/  

9.1 Appendix 1: Artiklarna för kritisk diskursanalys:7 

 

Artikel 1:  

Okänd. (2015, 1 augusti) Kinberg Batra ”Fel att behöva upplysa sin sexpartner om att 

man har hiv”. Avpixlat. Från  

http://avpixlat.info/2015/08/01/kinberg-batra-fel-behova-upplysa-sin-sexpartner-om-att-

man-har-hiv/ 

 

Artikel 2:  

Okänd. (2015. 2015, 21 juli). Pride-Järvla och Avpixlat uppmärksammas av SVT. 

Avpixlat. Från 

http://avpixlat.info/2015/07/21/pride-jarva-och-avpixlat-uppmarksammas-av-svt/ 

 

Artikel 3:  

Okänd. (2015, 15 maj). Regeringen vill sabotera företag som inte vill kvotera. Avpixlat 

Från  

http://avpixlat.info/2015/05/15/regeringen-vill-sabotera-foretag-som-inte-kvoterar/ 

 

Artikel 4:  

Okänd. (2015, 29 juli). Pride-Järva kunde genomföras med endast smärre incidenter. 

Avpixlat. Från 

http://avpixlat.info/2015/07/29/pride-jarva-kunde-genomforas-med-endast-smarre-

incidenter/ 

 

Artikel 5:  

Okänd. (2015, 14 juli)Klädbutik dödshotad efter ställningstagande för kärnfamiljen. 

Avpixlat. Från 

                                                 
7
 I den ordning det förekommer i den kritiska diskursanalysen. (Tillgängliga 2016-01-04) 

http://avpixlat.info/category/jamstalldhet/
http://avpixlat.info/2015/08/01/kinberg-batra-fel-behova-upplysa-sin-sexpartner-om-att-man-har-hiv/
http://avpixlat.info/2015/08/01/kinberg-batra-fel-behova-upplysa-sin-sexpartner-om-att-man-har-hiv/
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http://avpixlat.info/2015/05/15/regeringen-vill-sabotera-foretag-som-inte-kvoterar/
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Artikel 10:  

Okänd. (2015, 1 april) Hatfeminist har svårt att stå för selfie. Avpixlat. Från 
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Artikel 12:  

Okänd. (2015, 19 februari) Svenska myndigheter godkänner barnäktenskap bland 

asylinvandrare. Avpixlat. Från  

http://avpixlat.info/2015/02/19/svenska-myndigheter-godkanner-barnaktenskap-bland-
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Artikel 13:  

Okänd. (2015, 22 maj) Regeringen kritiseras - beställde rasregistreringsverktyg från 
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Okänd. (2015, 17 juni) Brittiskt äventyrsbad förbjuder bikini efter muslimska 
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Artikel 15:  

Okänd. (2015, 17 juli) ”En arg blatte” talar om hur Adam Tensta piskar upp kvinnohat 
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9.2 Appendix 2: Resterande artiklar:8 

Artikel 16:  

Okänd. (2015, 26 juni) Försvarsmakten och Kiruna IF får HBTQ-certifierade kläder. 

Avpixlat. Från 

http://avpixlat.info/2015/06/26/forsvarsmakten-och-kiruna-if-far-hbtq-certifierade-

klader/ 

 

                                                 
8
 Resterande 10 artiklar som även stod som objekt till den kvantitativa innehållsanalysen. I ordning av 

flest kommentarer till minst kommenterade. (Tillgängliga 2016-01-04) 
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Artikel 17:  

Okänd. (2015, 14 april) Sakine Madon – Miljöpartiet sanktioner muslimsk 

pedofilkultur. Avpixlat. Från 

http://avpixlat.info/2015/04/14/sakine-madon-miljopartiet-sanktioner-muslimsk-

pedofilkultur/ 

 

Artikel 18:  

Okänd. (2015, 30 juli) Mycket hat och hot mot muslimskt lesbiskt par. Avpixlat. Från 

http://avpixlat.info/2015/07/30/mycket-hat-och-hot-mot-muslimskt-lesbiskt-par/ 

 

Artikel 19:  

Okänd (2015, 5 juni) Sd starkt kritiska till ytterligare tvångskvoterad föräldraförsäkring. 

Avpixlat. Från 

http://avpixlat.info/2015/06/05/sd-starkt-kritiska-till-ytterligare-tvangskvoterad-
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Artikel 20:  

Okänd. (2015, 16 oktober) Klädföretag sparkar medarbetar efter hets från HBTQ-

extremister. Avpixlat. Från 

http://avpixlat.info/2015/09/16/kladforetag-sparkar-medarbetare-efter-hets-fran-hbtq-

extremister/ 

 

Artikel 21:  

Okänd (2015, 7 oktober) Evolutionsbiologen Richards Dawkins kommenterar 

jihadresenärernas intelligens. Avpixlat. Från 

http://avpixlat.info/2015/09/07/evolutionsbiologen-richard-dawkins-kommenterar-

jihadresenarernas-intelligens/ 

 

Artikel 22:  

Okänd. (2015, 28 maj) Polismyndigheten döms för mans och svenskdiskriminering. 

Avpixlat. Från 

http://avpixlat.info/2015/05/28/polismyndigheten-doms-for-mans-och-

svenskdiskriminering/ 
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Artikel 23:  

Okänd. (2015, 13 juni) Genuskorrekta blocket sa nej till annons med tjejkörd cykel. 

Avpixlat. Från  

http://avpixlat.info/2015/06/13/genuskorrekta-blocket-sa-nej-till-annons-med-tjejkord-

cykel/ 

 

Artikel 24:  

Okänd. (2015, 19 februari) Genderobalanser och genusanalyser. Avpixlat. Från 

http://avpixlat.info/2015/02/19/genderobalanser-och-genusanalyser/ 

 

Artikel 25:  

Okänd. (2015, 16 februari) Genusredaktörer erbjuder normkritisk korrekturläsning. 

Avpixlat. Från 

http://avpixlat.info/2015/02/16/genusredaktorer-erbjuder-normkritisk-korrekturlasning/ 

 

 

9.3 Appendix 3: Kommentarerna 

 

Artikel 1. 

UnderbaraSverige • för 5 månader sedan 

Hur korkad är hon egentligen? Hon säger att lantisar är korkade än stockholmare men 

hon bevisar hela tiden motsatsen. 

MMI  UnderbaraSverige • för 5 månader sedan 

Anna lantisstockholmare helt enkelt. 

Tabasco  UnderbaraSverige • för 5 månader sedan 

Stockholm består ju till 50% ditflyttade lantisar och 20% muslimer själv är jag 

riktig stockholmare men jag har valt att flytta därifrån! 

Bryan Dorsey • för 5 månader sedan 

AKB fortsätter imponera. Ja nu vänder det nog Anna, det här är precis vad svenska 

folket väntat på och krävt. Sverige jublar! Medlemsansökningar i M måste ha gått upp 

500% minst sedan det här utspelet. 

http://avpixlat.info/2015/06/13/genuskorrekta-blocket-sa-nej-till-annons-med-tjejkord-cykel/
http://avpixlat.info/2015/06/13/genuskorrekta-blocket-sa-nej-till-annons-med-tjejkord-cykel/
http://avpixlat.info/2015/02/19/genderobalanser-och-genusanalyser/
http://avpixlat.info/2015/02/16/genusredaktorer-erbjuder-normkritisk-korrekturlasning/
https://disqus.com/by/underbarasverige/
http://avpixlat.info/2015/08/01/kinberg-batra-fel-behova-upplysa-sin-sexpartner-om-att-man-har-hiv/
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olimpia • för 5 månader sedan 

Inget personligt, 

men hen är soooo dum.!!! 

painless • för 5 månader sedan 

Vilket spån 

m.sant • för 5 månader sedan 

Hon är som en tågurspårning !!! Missar helt riktmärke i farten hahahah 

Gringo • för 5 månader sedan 

Jaha , så det är OK att smita ned andra med ett " Dödligt " virus .. jävla apskaft ! 

Nu har jag sett flertaler Bögar & Flator med sina ryggsäckar och små väskor packa sig 

mot Lokal och flyg Bussarna & Tågcentralen omklädda civilt igen för hemfärd till 

varifrån dom kommit , Nu är det manligt POWERMEET Stockholm som gäller ikväll 

inga bögflaggor och juckande vänsterpack kvar på gatorna Kvällen är svennes ! 

nobody • för 5 månader sedan 

Är det verkligen möjligt att partiet ställer sig bakom detta uttalande? 

(M) framstår som ett allt mer dysfunktionellt parti. 

Frej • för 5 månader sedan 

Hur kan det överhuvudtaget kallas för ett "löfte" inom politiken att vilja avskaffa en lag 

som syftar till att rädda liv? Hur kan hon tro att detta ska locka väljare? Och hur kan 

RFSL driva detta som ett krav? Logiken för de senare tycks vara att eftersom det är 

"stigmatiserande" att berätta att man har hiv så är det bästa att så många som möjligt 

smittas, för ju fler de blir desto mindre stigmatiserande blir det att vara smittad?!? Hur 

kan de tro att de ska vinna ökad respekt och förtroende i samhället med sådana krav? 

Och, slutligen, hur kan svenska hbt-personer låta en så omdömeslös organisation 

företräda deras intressen? 

naviclima • för 5 månader sedan 

Då tycker jag och min familj att Anna B ska leva som man lär !!! 

 

Artikel 2 

BigLebowski • för 5 månader sedan 

Vad är det för töntig hbtq rörelse som inte vågar ställa upp för sina egna när det 

verkligen gäller. Det går bra att skälla på Ryssland men att ta kampen på hemmaplan 

mäktar man inte med. Alla engagerade hbtq människor som inte vågar delta i detta 

skäms tamefan. 
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Anna  BigLebowski • för 5 månader sedan 

Kan det vara det som brukar kallas för hyckleri....?  

Kan det vara så att man har lite ångest nu? :/  

Varför då? :-o  

Diskriminerande att inte förorterna får ha ett eget Pride-spektakel tycker jag. 

Dålig stil.  

Varför ska inte de utsatta få ta del av kulturen i landet?  

Det är väl väldigt diskriminerande!! 

Gamle herr Sten  Anna • för 5 månader sedan 

Troligen pågår något slags kortslutning eller inbördeskrig inuti huvudena 

på HBTQ-aktivisterna nu efter Jan Sjunnessons initiativ. 

Homofobin bland muslimer i förorterna borde rimligen vara en riktigt 

öm tå att trampa på för HBTQ-rörelsen! 

pm666  BigLebowski • för 5 månader sedan 

Ja det är väl det som skiljer människor från möss. 

(Are you mouse or man?) 

Anna • för 5 månader sedan 

Öhh nu förstår inte jag.... 

Varför är det rasistiskt att ha ett Pride-tåg utanför Stockholms stadskärna? 

:-/ 

Vira  Anna • för 5 månader sedan 

HBT-0IQ-logik. 

Anglo • för 5 månader sedan 

Skrämmande att det sitter folk betalda av oss skattebetalare och nitiskt granskar 

länkningar till klipp och artiklar gjorda av journalister och politiker kritiska till 

invandringspolitiken. Nu har de hittat ett gammalt klipp som Sjunnesson länkat till som 

innehåller homofobiska uttalanden. Ett av flera tusen klipp som han länkat till och där 

homofobin knappast var anledningen till att klippet var intressant. Det var säkert något 

annat vettigt som sades ex om invandring. Men det spelar ingen roll för asgamarna. 

Sjunnessons person ska skjutas i sank kosta vad det kosta vill. 

Anna  Anglo • för 5 månader sedan 

Sjukt är väl bara förnamnet.  

Men det viktiga här för svenska folket är att vi får se att även invandrade 
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människor accepterar och respekterar homosexuella och andra med avvikande 

sexualitet! :) 

per22 • för 5 månader sedan 

RFSL. Varför har ni ännu inte hbtq-certifierat några moskéer? 

Jag tycker mig se ett inkonsekvent beteende. Snacka går tydligen bra. 

tankfull • för 5 månader sedan 

Ja det är väl inte bara vi svenskar som ska trängas in åsiktskorridoren. Samma krav på 

invandrare tack. 

 

Artikel 3. 

thomas lindwall • för 7 månader sedan 

Socialismen visar ännu en gång sitt fula tryne.. 

Anders040  thomas lindwall • för 7 månader sedan 

Det är rätt bara ge dom jävla*na. Förbannade kommunister är vad dom är. 

Veritas  thomas lindwall • för 7 månader sedan 

Socialism, i alla dess former, är tillsammans med Islam, de värsta farsoter som 

drabbat mänskligheten! 

thomas lindwall  Veritas • för 7 månader sedan 

Helt rätt... 

Jocke • för 7 månader sedan 

Varför handlar det alltid om styrelser? Kan dem inte kvotera in lite kvinnor till alla 

skitjobb som män får göra? Nej det går inte för sig, finjobb ska de va! 

Lars-Ivar Carlsén  Jocke • för 7 månader sedan 

Samma tanke här och varför gick det inte att kvotera in män på 

veterinärutbildningen där kvinnor är överrepresenterade? 

Nä feminism är kommunism idag! 

EU-emigranten • för 7 månader sedan 

O, heliga enfald. 

svensketnisk • för 7 månader sedan 

Ska feminism verkligen påtvingas ett samhälle. Dum, dummare, dummast! 

Guest • för 7 månader sedan 

Kvinnor har lika mycket chans att bli VD som männen i dag! Allt har med kompetens 

att göra! Att det är mindre kvinnor som blir VD eller sitter i styrelser beror på att det är 

inte lika många kvinnor som är intresserade om sådana uppdrag som männen! Att 
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kvotera in kvinnor är det dummaste man kan göra! Då gör man skillnad på kvinnor och 

män i arbetslivet för alltid redan då man föds! Vad blir nästa idiotiska steg? Kvotera in 

40% män att jobba på dagis, skola och vård? Vad händer då med alla dessa kvinnor som 

vill jobba med vård men som inte kan eftersom männen ska kvoteras in? Börjar med 

med kvotering får man ta och kvotera överallt! Då kan man lika bra kvotera med 50%! 

Hur kommer det sig att man vill kvotera men nöjer sig med bara 40%????? 

Not2lateihope • för 7 månader sedan 

Johansson är en totalt blåst sosse som i sin enfald inbillar sig att slika förslag kommer 

att tas emot med vågen o jubel. Skulle inte tro det! Sverige har inte råd med idiotier 

särskilt länge till! 

 

 

Artikel 4. 

Brezals • för 5 månader sedan 

hur många ifrån mellan östern deltog i paraden? 

Knivenmotstrupen  Brezals • för 5 månader sedan 

Hela facebook är regnbågsfärgad av svenskar. 

Brezals  Knivenmotstrupen • för 5 månader sedan 

Hur svara det på min fråga? 

invandrare1957 • för 5 månader sedan 

Tack att ni visar sanningen för svenskarna. 

Mattias • för 5 månader sedan 

I en Pride parad i Polen för ett antal år sedan var de en "högerextremist" som kastade en 

(öppen) burk röd färg in i paraden (för att simulera blod). Detta klassades som 

högerextremt terroristbrott i statestiken...  

Men det är klart, vänstern klassar ju muslimernas terror brott som högerextrema med, så 

de blir nog detta med.. förväntar mig rubrikerna 

"Homofobiskt Högerextrema terrorbrott under SD march"... efter att en muslim kastat 

en sten om SD.... men men, de kanske blir för genomskinligt. 

T.o.m några av minna mer komunistiska bekanta börjar se igenom det. 

Sonette • för 5 månader sedan 

En skara vänsterextremister skrek "rasister" Vad har PRIDE med rasism att göra ??  

Ingenting som jag ser det . 

Att muslimerna reagerade var bara väntat ... 
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thomas lindwall  Sonette • för 5 månader sedan 

Ett totalt IQ befriat sätt att protestera mot allt och alla... Kvittar vad det är 

protesten gäller, det är det enda ord dom har att argumentera med... 

Sonette  thomas lindwall • för 5 månader sedan 

Den känslan har jag haft länge ...att de protesterar bara för sakens skull , 

oavsett vad det gäller . Det är väl enda sättet för dem att få 

uppmärksamhet .... 

Shib0  Sonette • för 5 månader sedan 

Rasism säger alla hela tin så fort dom inte kan argumentera, för oavsett vad du 

säger emot någon som kallar dig rasist, oavsett anledning, så är du en rasist för 

att du försvarar dig. - Vänsterlogik 

thomas lindwall • för 5 månader sedan 

Beundrar dom som gick i paraden... Jävligt modigt när det inte skulle behöva vara det... 

Muslimerna äger inga gator i Sverige som dom tycks tro... All heder åt er som gick i 

paraden, jag lyfter på min hatt... 

 

Artikel 5. 

Cosmic Legion • för 5 månader sedan 

Hatar man bara rätt så verkar det vara helt okej. Typiskt Sverige. 

Berlin91  Cosmic Legion • för 5 månader sedan 

Notera att de som propagerar för hbtq-KÄRLEK och multikulturell 

ACCEPTANS tycker samtidigt att det är helt ok med "skott i pannan" för dem 

som har en annan åsikt. 

Våldsvänstern som den är. 

Ifrågasättarna av normer tål inte att bli ifrågasatta själva. 

Anna  Berlin91 • för 5 månader sedan 

Det är väl afa-ungdomarna... 

Veritas  Cosmic Legion • för 5 månader sedan 

Hbtq-aktivisterna och vänsterextremisterna (ofta samma människor) har makten 

på sin sida och beter sig ungefär som nazisterna i 30-talets Tyskland! 

Hablo Verdi • för 5 månader sedan 

Jag hoppas att den här bilden sprider sig. 

Om Dan Park gjorde en flagga av den här bilden så skulle jag köpa den. 

johnkennis • för 5 månader sedan 
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Länge leve kärnfamiljen! 

DDR 2.0 • för 5 månader sedan 

Härligt, ska genast kolla in Nordic Wears utbud... Deras värdegrund ligger helt i linje 

med min vad beträffar kärnfamiljen. 

m.sant • för 5 månader sedan 

Självklart viker sig sverige ned för vänsterns mångkultur !! 

Karjalainen • för 5 månader sedan 

Den liberal-marxistiska "toleransen" slår till igen. 

Berlin91  Karjalainen • för 5 månader sedan 

Japp. Dessa "samhällskritiker" tål inte att bli kritiserade eller ifrågasatta själva. 

Uttrycker man en avvikande åsikt då kommer vänstermobben flåsande med 

"skott i pannan", "förgås i blod och lidande" och liknande "toleranta" budskap. 

 

Artikel 6. 

gunilla karlsson • för 7 månader sedan 

Sossarna har skapat problemen men de låtsas som att det regnar. 

Pansy_Hunks  gunilla karlsson • för 7 månader sedan 

Och skyller allt på andra. 

gunilla karlsson  Pansy_Hunks • för 7 månader sedan 

Ja inte skulle de erkänna vad de har gjort med landet. 

Asgard82  gunilla karlsson • för 7 månader sedan 

Glöm inte att när skiten kollapsar och kriget kommer så kommer det alltid att 

vara svenskens fel att det gick såhär. Det är vår rasism och diskriminering som 

gjorde att kriget utlöstes och det var därför svensken blev utrotad kommer det att 

stå i de framtida historieböckerna. 

Edit: givetvis felaktigt men segrarna skriver historien. 

Mittlandet Moderator • för 7 månader sedan 

Mona Sahlin är klipsk. Glöm aldrig det. 

Svensson  Mittlandet • för 7 månader sedan 

Menar du att Göran Perssons oförglömliga personanalys av MS, var felaktig? 

lasse1 • för 7 månader sedan 

Konstigt egentligen, att reportage om islam tillåts sändas i den statliga megafonen... 

Mer av liknade innehåll kan bara gynna ett parti... 

AntiPK • för 7 månader sedan 
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Rena rama SD-propagandan :) 

Panzarhunden • för 7 månader sedan 

Att denna Mona Muslim aldig anses förbrukad är en ren gåta, exakt vad har hon gjort 

rätt under sin yrkesverksamma karriär? 

Men vi som hatar S kan ju glädjas så länge som hon tas till nåder av Svetsarmongot! 

EddieWine  Panzarhunden • för 7 månader sedan 

Hon är väl sponsrad av Toblerone? 

 

Artikel 7. 

Sintram • för ett år sedan 

Javisst, det är helt naturligt för DDR 2 att ha en regering som vill politiskt styra 

läromedlen. 

Allt för att våra barn och ungdomar ska tänka och tycka "rätt." 

nobody • för ett år sedan 

Gustav Fridolin, mupparnas mupp... 

MP är nere på drygt 5% i någon undersökning... det är bra... 

Holeloh  nobody • för ett år sedan 

De ska ner under 4, DET är bra. 

StupuGreven • för ett år sedan 

Det har gått 100 dagar, alltså är skolan bra nu och det finns tid till dessa frågor. Grattis 

till väl utfört arbete. Tänka sig, 100 dagar och skolan är i topp! 

Holeloh • för ett år sedan 

Jaha, fjollministern vill revidera historien. MP blir alltmer likt öststaternas gamla 

kommunistpartier, bara oändligt mycket fjolligare. 

Hare Brahs • för ett år sedan 

Skolböcker? Är det värt är lägga pengar på böcker när vilken lärare som helst kan printa 

ut vilken dynga som helst från internet? Är detta verkligen en prioritering? Spån! 

KeepltSimple • för ett år sedan 

Tycker folk på allvar att det är konstigt att där är fler män än kvinnor omnämnda i 

historieböcker? 

nerkingen  KeepltSimple • för ett år sedan 

Nej...inte vanligt folk! 

Stuorkajse • för ett år sedan 
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Patienten dog men vad gör det - hon fick ju genuscertifierad vård. Be happy. Don't 

worry. 

Orchid  Stuorkajse • för ett år sedan 

Ja och skit samma om ungarna lär sig något, bara skolan är genuscertifierad. 

 

Artikel 8. 

Cosmic Legion • för 7 månader sedan 

Orka feministlobbyn. De är bara avundsjuka för att de inte är lika vackra som andra. 

Voffsing  Cosmic Legion • för 7 månader sedan 

De gör politik av att projicera sina egna brister på andra. Dom är inte nöjda med 

sig själva, men istället för att ta itu med det så är det lättare att skylla på 

samhället. 

Arne Flecktarn • för 7 månader sedan 

Kan reklam bli bättre? 

namn • för 7 månader sedan 

Det är bara homosexuella som får lov att vara sexuella. Heterosexuella människor som 

gillar sex anses vara äckliga. Tänk er själva en Pride-festival för heterosexuella där 

vanliga människor hyllar kärleken mellan en man och en kvinna. Totalt tabu... 

NakenKejsare  namn • för 7 månader sedan 

Precis! Jag skulle vilja se feministextremisterna ondgöra sig över nakenheten 

och sexismen på Stockholms Pride-festival. 

Pro Patria  namn • för 7 månader sedan 

Eller tänk ett dansgolv utan musik.... Vilket snusk. 

thomas lindwall • för 7 månader sedan 

Dom är väl inte nakna, dom har ju skor på sej.... Men det hade ju kanske inte varit så 

kul att se Gudrun endast iklädd tofflor... 

arvid skoglund  thomas lindwall • för 7 månader sedan 

Sluta med att mana fram hemska bilder! Nu kommer jag att drömma 

mardrömmar i natt! 

Besiktningsmannen • för 7 månader sedan 

Ja visst är det ett elände att se vackra normalutvecklade naturliga kvinnor! Förfärligt. 

Usch och fy......eller? 

Gottfried • för 7 månader sedan 

Den här bilden borde väl få radikalfeministerna att slicka sig om munnen. 
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Artikel 9. 

Northern_Fire • för 9 månader sedan 

Sandlåda... 

Tjalve Viking  Northern_Fire • för 9 månader sedan 

Fylld med satan och elände 

Maglemer • för 9 månader sedan 

Rasistförmedlingen satans hemvist. 

Closen • för 9 månader sedan 

Jamen det låter ju jävligt intelligent! Jag undrar om Seher själv vill t.ex. bli behandlad 

av en läkare som är inkvoterad pga. av sin hudfärg snarare än sin reella kunskap? 

Vilken överraskning att det är just invandrare som driver dessa skämt till 

"organisationer", men det är väl som vanligt vill man inte jobba i Sverige är det bara att 

gala om rasism och hudfärg. 

rudmark  Closen • för 9 månader sedan 

Organisationer ger pengar. 

anitalarsson • för 9 månader sedan 

Nu är gränsen nådd för alla kommunisters och feministers reaktionära grupperingar i 

samarbete med islamistiska och övriga fientliga gruppers arbete MOT vårt svenska och 

fortfarande demokratiska samhälle!!! 

Evert Bäckström  anitalarsson • för 9 månader sedan 

Ett demokratiskt samhälle kan innebära att en 51 % ig majoritet kör över de 

resterande 49 %. 

Visserligen har 49 % arna yttranderätt,förslagsrätt och rösträtt men ingen reell 

påverkan på vilka beslut som fattas eftersom 51 % visserligen tvingas lyssna 

men struntar sedan i vad de tycker och frågan är hur mycket medinflytande den 

demokratin ger ? 

anitalarsson  Evert Bäckström • för 9 månader sedan 

Jag tycker vi fåtal " svenskar" håller fast vid demokrati som målet för 

vårt lands framtida styresskick!!! 

Evert Bäckström  anitalarsson • för 9 månader sedan 

Om två tre generationer så kanske demokratin dikteras av andra 

än de du nu kallar för svenskar. 
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anitalarsson  Evert Bäckström • för 9 månader sedan 

Är det inte det som vi i alla fall ska försöka jobba emot? 

 

Artikel 10. 

Johan J • för 9 månader sedan 

😂😂😂😂 Grott feminister, nej tack. 

Kojak0 • för 9 månader sedan 

Snälla Avpixlat: Säg att det här är ett aprilskämt. 

Brezals  Kojak0 • för 9 månader sedan 

hela vänstern är ett stort april skämt, året om. 

Brezals • för 9 månader sedan 

Social justice in action! 

Rickard • för 9 månader sedan 

Om dom ignoreras kommer dom skrika ihjäl sig själva i ren panik att inte bli sedda. 

Mullog • för 9 månader sedan 

Skulle en sverigedemokrat spy ur sig så mycket hat och vansinne skulle denne (med 

rätta) bli tvångsintagen på dårhus. Men med mediakåta s.k. feminister som lever för den 

uppmärksamhet hon (hen?) skaffar sig genom den oerhörda "bedriften" att vara extrem, 

är det annorlunda. Lika inför lagen? Bara om du röstar vänster... 

Septic tank,Sweden • för 9 månader sedan 

Blomberg måste få spy sin galla över män i närmaste moske'. 

Flitigsomen • för 9 månader sedan 

Lindholm är vacker på båda sidorna. Även insidan alltså. 

Dessutom kan hon inte rå för sitt utseende och sedan är det bra med det. 

Bengrot • för 9 månader sedan 

Bra gjort, Hanna! 

kirre • för 9 månader sedan 

Polariseringen i samhället kan väl inte bli tydligare än vad detta exempel visar? 

 

Artikel 11. 

Johan J • för 9 månader sedan 

😂😂😂😂 Grott feminister, nej tack. 

Kojak0 • för 9 månader sedan 

Snälla Avpixlat: Säg att det här är ett aprilskämt. 

https://disqus.com/by/anitalarsson/
http://avpixlat.info/2015/04/03/vem-bor-fa-jobbet-den-med-ratt-hudfarg-eller-ratt-kompetens/
http://avpixlat.info/2015/04/03/vem-bor-fa-jobbet-den-med-ratt-hudfarg-eller-ratt-kompetens/
https://disqus.com/by/jimmysjodin/
http://avpixlat.info/2015/04/01/hatfeminist-har-svart-att-sta-for-selfie/
https://disqus.com/by/Kojak0/
http://avpixlat.info/2015/04/01/hatfeminist-har-svart-att-sta-for-selfie/
https://disqus.com/by/brezals/
http://avpixlat.info/2015/04/01/hatfeminist-har-svart-att-sta-for-selfie/
http://avpixlat.info/2015/04/01/hatfeminist-har-svart-att-sta-for-selfie/
https://disqus.com/by/brezals/
http://avpixlat.info/2015/04/01/hatfeminist-har-svart-att-sta-for-selfie/
https://disqus.com/by/disqus_CbJ1b6mwER/
http://avpixlat.info/2015/04/01/hatfeminist-har-svart-att-sta-for-selfie/
https://disqus.com/by/Mullog/
http://avpixlat.info/2015/04/01/hatfeminist-har-svart-att-sta-for-selfie/
https://disqus.com/by/Bigamisten/
http://avpixlat.info/2015/04/01/hatfeminist-har-svart-att-sta-for-selfie/
https://disqus.com/by/Flitigsomen/
http://avpixlat.info/2015/04/01/hatfeminist-har-svart-att-sta-for-selfie/
https://disqus.com/by/bengrot/
http://avpixlat.info/2015/04/01/hatfeminist-har-svart-att-sta-for-selfie/
https://disqus.com/by/kirre/
http://avpixlat.info/2015/04/01/hatfeminist-har-svart-att-sta-for-selfie/
https://disqus.com/by/jimmysjodin/
http://avpixlat.info/2015/04/01/hatfeminist-har-svart-att-sta-for-selfie/
https://disqus.com/by/Kojak0/
http://avpixlat.info/2015/04/01/hatfeminist-har-svart-att-sta-for-selfie/


 

90 

 

Brezals  Kojak0 • för 9 månader sedan 

hela vänstern är ett stort april skämt, året om. 

Brezals • för 9 månader sedan 

Social justice in action! 

Rickard • för 9 månader sedan 

Om dom ignoreras kommer dom skrika ihjäl sig själva i ren panik att inte bli sedda. 

Mullog • för 9 månader sedan 

Skulle en sverigedemokrat spy ur sig så mycket hat och vansinne skulle denne (med 

rätta) bli tvångsintagen på dårhus. Men med mediakåta s.k. feminister som lever för den 

uppmärksamhet hon (hen?) skaffar sig genom den oerhörda "bedriften" att vara extrem, 

är det annorlunda. Lika inför lagen? Bara om du röstar vänster... 

Septic tank,Sweden • för 9 månader sedan 

Blomberg måste få spy sin galla över män i närmaste moske'. 

Flitigsomen • för 9 månader sedan 

Lindholm är vacker på båda sidorna. Även insidan alltså. 

Dessutom kan hon inte rå för sitt utseende och sedan är det bra med det. 

Bengrot • för 9 månader sedan 

Bra gjort, Hanna! 

kirre • för 9 månader sedan 

Polariseringen i samhället kan väl inte bli tydligare än vad detta exempel visar? 

 

Artikel 12. 

leif • för 10 månader sedan 

Ja alla politiker är ju feminister. I den feministiska ideologin ingår att stödja pedofili 

och våldtäkter för muslimer. 

Roger Gustafsson • för 10 månader sedan 

Ja då är väl månggifte inte långt borta och hedersmord förklaras väl också giltigt i 

enlighet med "vinstlotternas" kultur, bedrövligt är bara förnamnet::(( 

AliAnsen  Guest • för 10 månader sedan 

När alla som insett vart Sverige är på väg, gör allt för att väcka de som sover och 

ser till att de inte somnar om. 

Roger Gustafsson  Guest • för 10 månader sedan 

Ja det är du inte ensam om att undra vill jag lova, varför ser inte ALLA det vi 

Sverigevänner ser kristallklart?? 
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klossen  Roger Gustafsson • för 10 månader sedan 

Ja, det är inte helt otroligt. Fram tills för några år sedan var ju t.ex. könsdiskriminering 

något vi inte ville ha i Sverige, men nu när muslimerna tagit med sig sin kvinnosyn hit 

har vi helt plötsligt börjat se mellan fingrarna. 

Roger Gustafsson  klossen • för 10 månader sedan 

Då undrar jag bara; vad säger Gudrun "tomflaskan" Schyman om det??? 

birger birgersson • för 10 månader sedan 

Det bör väckas åtal! Beslutsfattarna bör genast sättas utan tjänst tills rättegången är 

avgjord. Ett längre fängelsestraff för tjänstemännen är på sin plats. 

Roger Gustafsson  birger birgersson • för 10 månader sedan 

Ja fängelse är det minsta vi medborgare kan kräva. 

Emma Olsson  Roger Gustafsson • för 10 månader sedan 

I så fall måste det bli ett riktigt långt straff där förövaren blir placerad på 

Kumlabunkern. :) 

Roger Gustafsson  Emma Olsson • för 10 månader sedan 

Ja på vatten och bröd:) 

 

Artikel 13. 

Daniel Helldén • för 7 månader sedan 

Istället för kön och ras, bör man titta på kvalitén på arbete som leveras. En polis som har 

blivit fostrad på Karlberg är bättre än en polis som har gått Södertörn högskola, så är det 

bara. 

Krister  Daniel Helldén • för 7 månader sedan 

Hur har Du då tänkt Dig att analfabeter från MENA skall kunna få arbeta som 

civilingenjörer Kirurger Lärare advokater mm? Då krävs ju dokumentation av 

utbildningskedjan och att det verkligen är den personen som söker jobbet som 

har den utbildningen. Om man rekryter en Neurologisk specialistkirurg och bara 

har kriteriet att vederbörande skall vara kvinna, och somalier utan namn så faller 

ju hela problemet med validering och utbildningskontroll 

Daniel Helldén  Krister • för 7 månader sedan 

MENA folket klara knappt av att köra taxi.. Nu anställer man inga 

civilingenjörer ifrån MENA eftersom man vet att högskulle utbildning i 

Mellanöstern motsvara vårt högstadium. 

DramernasDetektivbyrå  Daniel Helldén • för 7 månader sedan 

https://disqus.com/by/klossen/
http://avpixlat.info/2015/02/19/svenska-myndigheter-godkanner-barnaktenskap-bland-asylinvandrare/
http://avpixlat.info/2015/02/19/svenska-myndigheter-godkanner-barnaktenskap-bland-asylinvandrare/
https://disqus.com/by/rogergustafsson/
http://avpixlat.info/2015/02/19/svenska-myndigheter-godkanner-barnaktenskap-bland-asylinvandrare/
http://avpixlat.info/2015/02/19/svenska-myndigheter-godkanner-barnaktenskap-bland-asylinvandrare/
https://disqus.com/by/birgerbirgersson/
http://avpixlat.info/2015/02/19/svenska-myndigheter-godkanner-barnaktenskap-bland-asylinvandrare/
https://disqus.com/by/rogergustafsson/
http://avpixlat.info/2015/02/19/svenska-myndigheter-godkanner-barnaktenskap-bland-asylinvandrare/
http://avpixlat.info/2015/02/19/svenska-myndigheter-godkanner-barnaktenskap-bland-asylinvandrare/
https://disqus.com/by/disqus_lN6p72iy2a/
http://avpixlat.info/2015/02/19/svenska-myndigheter-godkanner-barnaktenskap-bland-asylinvandrare/
http://avpixlat.info/2015/02/19/svenska-myndigheter-godkanner-barnaktenskap-bland-asylinvandrare/
https://disqus.com/by/rogergustafsson/
http://avpixlat.info/2015/02/19/svenska-myndigheter-godkanner-barnaktenskap-bland-asylinvandrare/
http://avpixlat.info/2015/02/19/svenska-myndigheter-godkanner-barnaktenskap-bland-asylinvandrare/
https://disqus.com/by/danielhelldn/
http://avpixlat.info/2015/05/22/regeringen-kritiseras-bestallde-rasregistreringsverktyg-fran-rasistisk-organisation/
https://disqus.com/by/disqus_5BXfOqoQ0c/
http://avpixlat.info/2015/05/22/regeringen-kritiseras-bestallde-rasregistreringsverktyg-fran-rasistisk-organisation/
http://avpixlat.info/2015/05/22/regeringen-kritiseras-bestallde-rasregistreringsverktyg-fran-rasistisk-organisation/
https://disqus.com/by/danielhelldn/
http://avpixlat.info/2015/05/22/regeringen-kritiseras-bestallde-rasregistreringsverktyg-fran-rasistisk-organisation/
http://avpixlat.info/2015/05/22/regeringen-kritiseras-bestallde-rasregistreringsverktyg-fran-rasistisk-organisation/
https://disqus.com/by/stigbergman/
http://avpixlat.info/2015/05/22/regeringen-kritiseras-bestallde-rasregistreringsverktyg-fran-rasistisk-organisation/
http://avpixlat.info/2015/05/22/regeringen-kritiseras-bestallde-rasregistreringsverktyg-fran-rasistisk-organisation/
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Fast ännu så länge har det inte kommit ut några poliser från Södertörns högskola 

och inga poliser är polisutbildade på Karlberg. 

LookMoo  DramernasDetektivbyrå • för 7 månader sedan 

Det var nog inte det som Daniel avsåg.. läs mellan raderna. 

Varmlandstok • för 7 månader sedan 

Vilka är de datamänniskor som sänker sig till att medverka i en sån här sak. 

Jag kommer att tänka på Nils Ferlin: 

"Jag har sålt mina visor till nöjets estrader, 

och Gud må förlåta mig somliga rader" 

DramernasDetektivbyrå  Varmlandstok • för 7 månader sedan 

Fast i Ferlins fall berodde det på att han var "ganska mager om bena, tillika om 

armar och hals". Det kan man nog inte säga om de här aktuella personerna. 

MetalHeadViking • för 7 månader sedan 

Alice verkar vara förbannad. 

gravaren • för 7 månader sedan 

Fler Romregister med andra ord? 

Mattias12345  gravaren • för 7 månader sedan 

Nej nej, bara om det är positivt för "rasifierade" kommer det att publiceras, 

gruppvåldtäkter på finlandsfärjor och jihadmördare kommer fortfarande att 

beskrivas som "svenska män". 

 

Artikel 14. 

Hare Brahs • för 6 månader sedan 

Har skiten inkorporerats i något annat EU-land använder vänstern det som ett argument 

att blåsa in skiten i Sverige.. Detta lär komma till Sverige, var så säkra! 

Pizzaface  Hare Brahs • för 6 månader sedan 

Skulle bada med min dotter i simhallen i Vårby Gård därför att den 

anläggningen var den enda som var öppen den dagen min lokala var stängd. Väl 

där var vi inte välkomna efter som det bara var muslimska kvinnor som fick vara 

där samt all manlig personal fick stanna hemma utan förmånen att tjäna lite extra 

då det är OB på Lördagar och Söndagar. Men det är väl ingen som bryr sig 

eftersom det drabbar män. 

Magdalena  Pizzaface • för 6 månader sedan 

Fy fan 

https://disqus.com/by/disqus_EdbxEK7fCg/
http://avpixlat.info/2015/05/22/regeringen-kritiseras-bestallde-rasregistreringsverktyg-fran-rasistisk-organisation/
http://avpixlat.info/2015/05/22/regeringen-kritiseras-bestallde-rasregistreringsverktyg-fran-rasistisk-organisation/
https://disqus.com/by/Varmlandstok/
http://avpixlat.info/2015/05/22/regeringen-kritiseras-bestallde-rasregistreringsverktyg-fran-rasistisk-organisation/
https://disqus.com/by/stigbergman/
http://avpixlat.info/2015/05/22/regeringen-kritiseras-bestallde-rasregistreringsverktyg-fran-rasistisk-organisation/
http://avpixlat.info/2015/05/22/regeringen-kritiseras-bestallde-rasregistreringsverktyg-fran-rasistisk-organisation/
https://disqus.com/by/MetalHeadViking/
http://avpixlat.info/2015/05/22/regeringen-kritiseras-bestallde-rasregistreringsverktyg-fran-rasistisk-organisation/
https://disqus.com/by/gravaren/
http://avpixlat.info/2015/05/22/regeringen-kritiseras-bestallde-rasregistreringsverktyg-fran-rasistisk-organisation/
https://disqus.com/by/Mattias12345/
http://avpixlat.info/2015/05/22/regeringen-kritiseras-bestallde-rasregistreringsverktyg-fran-rasistisk-organisation/
http://avpixlat.info/2015/05/22/regeringen-kritiseras-bestallde-rasregistreringsverktyg-fran-rasistisk-organisation/
https://disqus.com/by/harebrahs/
http://avpixlat.info/2015/06/17/brittiskt-aventyrsbad-forbjuder-bikini-efter-muslimska-patryckningar/
https://disqus.com/by/disqus_2cOOWtOmKF/
http://avpixlat.info/2015/06/17/brittiskt-aventyrsbad-forbjuder-bikini-efter-muslimska-patryckningar/
http://avpixlat.info/2015/06/17/brittiskt-aventyrsbad-forbjuder-bikini-efter-muslimska-patryckningar/
https://disqus.com/by/disqus_lgozBUQyAe/
http://avpixlat.info/2015/06/17/brittiskt-aventyrsbad-forbjuder-bikini-efter-muslimska-patryckningar/
http://avpixlat.info/2015/06/17/brittiskt-aventyrsbad-forbjuder-bikini-efter-muslimska-patryckningar/
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Tjalve Viking  Pizzaface • för 6 månader sedan 

Gå dit igen och HÄVDA att du är muslim, att konvertera tar 5 sekunder: 

"Nu är jag muslim", sedan kan du börja kassera in bidragen. 

Hota med DO-anmälan och Jihad eller vad f-n som helst. Skrik, jestikulera, 

banka med skon på disken osv. Då ÄR du muslim. 

Pizzaface  Tjalve Viking • för 6 månader sedan 

Men jag är ju fortfarande man. Och jag tänker fan inte konvertera till 

Islam eller till kvinna för att bada där. Mitt land har dom tagit men min 

pitt ger dom fan i! Hur som helst sätter jag aldrig min fot där igen. Dom 

kan ta sitt islamist bad och köra upp islams … 

LookMoo  Hare Brahs • för 6 månader sedan 

Islamic Kalifat of Englistan. 

Λακεδαιμον • för 6 månader sedan 

Britterna viker sig för muslimerna. Minns Rickard Lejonhjärta! 

SM811 • för 6 månader sedan 

Islam skall förbjudas. Hör inte hemma i en demokrati. 

Gråsuggan  SM811 • för 6 månader sedan 

Ingen annan stans heller 

grevlingmaria  Gråsuggan • för 6 månader sedan 

Skulle vi tillämpa samma resonemang som dem skulle de avsäga sig 

islam eller avrättas. 

Artikel 15: 

Guest • för 5 månader sedan 

Massinvandringen förstör Sverige. På alla sätt. 

KomIgenNu  Guest • för 5 månader sedan 

Jag kräks. 

genkijanai • för 5 månader sedan 

Tensta sa väl för några år sedan att så länge det finns nxxxxxs kommer han att använda 

ordet. Men, vissa är ju mer jämlika än andra i djurfarmen Sverige. 

Använder han ordet fortfarande? 

Är det verkligen ok att använda det ordet även om man är svart? 

Personligen tycker jag att ordet har lite väl negativa konnotationer för att man ska 

använda det överhuvudtaget. 

gravaren • för 5 månader sedan 

https://disqus.com/by/urnabkorrigatulis/
http://avpixlat.info/2015/06/17/brittiskt-aventyrsbad-forbjuder-bikini-efter-muslimska-patryckningar/
http://avpixlat.info/2015/06/17/brittiskt-aventyrsbad-forbjuder-bikini-efter-muslimska-patryckningar/
https://disqus.com/by/disqus_2cOOWtOmKF/
http://avpixlat.info/2015/06/17/brittiskt-aventyrsbad-forbjuder-bikini-efter-muslimska-patryckningar/
http://avpixlat.info/2015/06/17/brittiskt-aventyrsbad-forbjuder-bikini-efter-muslimska-patryckningar/
https://disqus.com/by/disqus_EdbxEK7fCg/
http://avpixlat.info/2015/06/17/brittiskt-aventyrsbad-forbjuder-bikini-efter-muslimska-patryckningar/
http://avpixlat.info/2015/06/17/brittiskt-aventyrsbad-forbjuder-bikini-efter-muslimska-patryckningar/
https://disqus.com/by/Lakedaemon/
http://avpixlat.info/2015/06/17/brittiskt-aventyrsbad-forbjuder-bikini-efter-muslimska-patryckningar/
https://disqus.com/by/SM811/
http://avpixlat.info/2015/06/17/brittiskt-aventyrsbad-forbjuder-bikini-efter-muslimska-patryckningar/
https://disqus.com/by/Trynolle/
http://avpixlat.info/2015/06/17/brittiskt-aventyrsbad-forbjuder-bikini-efter-muslimska-patryckningar/
http://avpixlat.info/2015/06/17/brittiskt-aventyrsbad-forbjuder-bikini-efter-muslimska-patryckningar/
https://disqus.com/by/grevlingmaria/
http://avpixlat.info/2015/06/17/brittiskt-aventyrsbad-forbjuder-bikini-efter-muslimska-patryckningar/
http://avpixlat.info/2015/06/17/brittiskt-aventyrsbad-forbjuder-bikini-efter-muslimska-patryckningar/
http://avpixlat.info/2015/07/19/en-arg-blatte-talar-om-hur-adam-tensta-piskar-upp-kvinnohat-for-att-salja-skivor/
https://disqus.com/by/disqus_TSTymlFKRj/
http://avpixlat.info/2015/07/19/en-arg-blatte-talar-om-hur-adam-tensta-piskar-upp-kvinnohat-for-att-salja-skivor/
http://avpixlat.info/2015/07/19/en-arg-blatte-talar-om-hur-adam-tensta-piskar-upp-kvinnohat-for-att-salja-skivor/
https://disqus.com/by/genkijanai/
http://avpixlat.info/2015/07/19/en-arg-blatte-talar-om-hur-adam-tensta-piskar-upp-kvinnohat-for-att-salja-skivor/
https://disqus.com/by/gravaren/
http://avpixlat.info/2015/07/19/en-arg-blatte-talar-om-hur-adam-tensta-piskar-upp-kvinnohat-for-att-salja-skivor/
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Jag lyssnar ogärna på människor som rapar. 

Sjöstjärna • för 5 månader sedan 

Ser inget problem med att använda ordet neger, jag gör det jämt och det är med i 

svenska akademiens ordlista. 

HmmmS • för 5 månader sedan 

Tyvärr är det även många på AP som inte har några problem med näthat/hot. För när AP 

skrev om att de vill satsa mer på att stävja näthat tyckte många av dexsom 

kommenterade att de var censur. 

Si vis pacem, para bellum  HmmmS • för 5 månader sedan 

Med det vill du säga att Sverige har ett balanserat åsiktsklimat? 

Mittlandet Moderator  HmmmS • för 5 månader sedan 

Kan du ge något exempel på det? 

HmmmS  Mittlandet • för 5 månader sedan 

http://avpixlat.info/2015/07/1... 

Finns hel del som tycker det är att censurera folks åsikter. Bara att läsa 

bland kommentarerna. 

Sen senaste kommentarerna i länken jag uppgav jämställer att bekämpa 

näthat med att fortsätta Adolf Hitlers arbete. 

Si vis pacem, para bellum  HmmmS • för 5 månader sedan 

Vill du känna på riktigt näthat är det bara att gå in på en vänstersida och 

skriva att du röstar på SD. Löjligt att ens försöka jämföra det med den 

nivå som Ap håller. 

Mittlandet Moderator  HmmmS • för 5 månader sedan 

OK, men din formulering i början var lite förvirrande, för när du skriver 

"För när AP skrev om att de vill satsa mer på att stävja näthat", låter det 

som om AP vill satsa mer på att stävja näthat. I den nämnda artikeln 

ifrågasätter AP tvärtom definitionen av "näthat", och detta håller också 

många kommentatorer med om. Självfallet ska konkreta hot och 

förföljelse av människor stävjas. Men många s.k. "antirasister" betraktar 

precis vad som helst som "näthat", dvs alla åsikter som de inte själva 

råkar hålla med om. (11e kommentaren) 

 

  

https://disqus.com/by/sjstjrna/
http://avpixlat.info/2015/07/19/en-arg-blatte-talar-om-hur-adam-tensta-piskar-upp-kvinnohat-for-att-salja-skivor/
https://disqus.com/by/HmmmStefan/
http://avpixlat.info/2015/07/19/en-arg-blatte-talar-om-hur-adam-tensta-piskar-upp-kvinnohat-for-att-salja-skivor/
https://disqus.com/by/disqus_S1i7oXcBkR/
http://avpixlat.info/2015/07/19/en-arg-blatte-talar-om-hur-adam-tensta-piskar-upp-kvinnohat-for-att-salja-skivor/
http://avpixlat.info/2015/07/19/en-arg-blatte-talar-om-hur-adam-tensta-piskar-upp-kvinnohat-for-att-salja-skivor/
https://disqus.com/by/mittlandet/
http://avpixlat.info/2015/07/19/en-arg-blatte-talar-om-hur-adam-tensta-piskar-upp-kvinnohat-for-att-salja-skivor/
http://avpixlat.info/2015/07/19/en-arg-blatte-talar-om-hur-adam-tensta-piskar-upp-kvinnohat-for-att-salja-skivor/
https://disqus.com/by/HmmmStefan/
http://avpixlat.info/2015/07/19/en-arg-blatte-talar-om-hur-adam-tensta-piskar-upp-kvinnohat-for-att-salja-skivor/
http://avpixlat.info/2015/07/19/en-arg-blatte-talar-om-hur-adam-tensta-piskar-upp-kvinnohat-for-att-salja-skivor/
https://disqus.com/by/disqus_S1i7oXcBkR/
http://avpixlat.info/2015/07/19/en-arg-blatte-talar-om-hur-adam-tensta-piskar-upp-kvinnohat-for-att-salja-skivor/
http://avpixlat.info/2015/07/19/en-arg-blatte-talar-om-hur-adam-tensta-piskar-upp-kvinnohat-for-att-salja-skivor/
https://disqus.com/by/mittlandet/
http://avpixlat.info/2015/07/19/en-arg-blatte-talar-om-hur-adam-tensta-piskar-upp-kvinnohat-for-att-salja-skivor/
http://avpixlat.info/2015/07/19/en-arg-blatte-talar-om-hur-adam-tensta-piskar-upp-kvinnohat-for-att-salja-skivor/
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9.4 Appendix 4: Kodningstabell för kvantitativa analysen 

 

I följande del förklaras det kodschema som har använts vid den kvantitativa 

innehållsanalysen och fullständiga kodinstruktioner. 

 

Kodschemat: 

 

ID 

Tillhörande bild Text som beskriver den tillhörande bilden till 

artikeln. 

 

 

 

Längd   1 1-100 

   2 101-200 

   3 201-300 

   4 301-400 

   5 401-500 

   6 501-600 

   7 600+ 

 

 

 

Representation  1 Kvinna 

   2 Man  

   3 Grupp 

 

 

 

Framställning av feminism  1 Neutral 

   2 Negativ 

   3 Positiv 

   4 Inte berörd i artikeln 

 

 

 

Politisk hållning (utifrån jämställdhet som utgångspunkt)   

   1 Progressiv 

   2 Konservativ 

   3 Ingen politisk hållning närvarande 

 

 

Positiv eller negativ  1 Positiv 

   2 Negativ 

   3 Neutral 

 

 

 

Kommentarer  Beskrivs i antal. 
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Kodningsinstruktioner 

 

Följande del förklarar det olika delarna i kodningsschemat. 

 

Den första variabeln som katalogiserades var bilden som är tillhörande artiklarna. 

Denna del är inte beskriven i resultatdelen men genomfördes för att ge en mer 

förklarande kontext till varje artikel. Genom att beskriva bilden ges en större förståelse 

för hur artikeln är uppbyggd. Den andra variabeln var längden på varje artikel. Detta, 

liksom den tillhörande bilden genomfördes för att bidra med en övergripande 

förklarande bild över hur artiklarna är utformade. Den tredje variabeln som användes 

var representationen i artiklarna. Den är indelad i tre stycken kategorier, kvinna, man 

och grupp. Genom att göra en sådan indelning visas vilka som mer frekvent blir täckta i 

artiklarna på Avpixlat. Den fjärde variabeln var hur feminism blir framställt i artiklarna. 

Vilka ord som användes i kontexten till feminism är det som ligger till grunden för hur 

kodningen är avgjord. Används negativt laddade ord i samband med ordet feminism får 

artikeln kodningsnumret för negativ. Om positiva ord används får den en positiv 

kodning. Skulle feminism talas om i en rent informativ roll används kodningen neutral. 

Den femte variabeln var vilken politisk hållning som artikeln har gällande jämställdhet. 

Huruvida den har en konservativ eller progressiv hållning. Detta är gjort utifrån vilka 

beskrivningar som görs av ämnet i artikeln. Ett exempel kan vara om Pride beskriv som 

något positivt ses det som en ”progressiv” hållning där utveckling och öppenhet är att 

föredra. Skulle Pride beskrivas som negativ ges kodningen ”konservativ” då 

traditionella och mer återhållsamma värderingar lyfts upp. Den sjätte variabeln var 

huruvida artikeln väljer att täcka ett positivt eller negativt ämne eller händelse. Tanken 

om vad som är negativt/positivt är gjort utifrån det värderingar som Avpixlat företräder, 

grundat på deras självbeskrivning och generella högerhållning inom politik. Den sjunde 

variabeln som gjordes var hur många kommentarer som fanns till varje artikel. Detta för 

att ge en grund för urvalet till det två analyserna. Då kommentarerna är en väsentlig del 

utav analysen blir det viktigt att sätta in kontexten om vad som genererar mest 

kommentarer och mest debatt.   
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Efterföljande bild visar på det hela kodschemat som har använts. 



 

1 

 

 


