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Abstract 

Titel: Myter om flyktingar – En analys av antiflykting-propaganda på sociala medier 

Författare: Diana Sarbast 

Handledare: Linus Andersson 

Examinator: Malin Hallén 

Typ av arbete: Examensarbete för kandidat i Medie- och kommunikationsvetenskap [15 hp] 

Termin: VT 2016 

Antal ord: 13 451  

Syfte och frågeställningar: Syftet är att undersöka antiflykting-propaganda på sociala medier 

med fokus på multimodala texter för att förstå vilken bild av flyktingar som ges, i texter med 

olika modaliteter. 

- Hur kan antiflyktingkampanjer på sociala medier förstås utifrån teori om propaganda? 

- På vilket sätt reproducerar antiflykting-propaganda myter med grund i orientalism? 

- Vilka ord och/eller begrepp används i propaganda materialet för att beskriva flyktingar 

och övertyga mottagaren om att gränserna bör stängas? 

Metod och material: Artikeln ” Sweden: State-funded Muslim sniper training”, 

blogginlägget ”Shariapoliser nu lagliga i Tyskland” samt bilderna ”Flykting vs terrorist” 

och ”Rape, Rape, Rape-You can do it in Finland” ligger till grund för analysen. Materialet 

analyseras via propaganda-tekniker, Edward Saids studie om orientalism och med redskap 

från semiotiken.  

Huvudresultat: Propaganda-teknikerna förenkling, förstärkning, förtätning och förklädnad 

används aktivt. Digital kommunikation utgår från den klassiska propaganda-modellen. Sex 

myter har identifierats som grundar sig i en islaminriktad orientalism. Materialet innehåller ett 

avhumaniserande språkbruk.  

Nyckelord: Antiflykting-propaganda, myter, orientalism, semiotik, sociala medier  
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1. Inledning 

      Aftonbladet (2016-02-11) rapporterar om en planerad attack mot ett asylboende i Nynäshamn, 

Sverige som föregicks av falska rykten på Facebook. Ryktet som spreds handlade om att en 

ung kvinna hade utsatts för sexuella övergrepp. I ett inlägg i en Facebook-grupp framgår det 

hur attacken planerades. ”Jag letat efter frivilliga grabbar som kan åka med mig dit” säger en 

av de nu anhållna männen. Han är en av 14 män som greps, endast 700 meter ifrån 

flyktingboendet. Polisen beslagtog påkar, knivar, järnrör och yxor. De är misstänkta för 

förberedelse till grov misshandel och anstiftan till grov mordbrand på asylboendet. En kvinna 

skriver att det var hennes dotter som blev angripen och berättar att flyktingarna bor på en 

camping vid en strand i Nynäshamn. En man som påstår sig vara vän till familjen skriver ”se 

på svenskarna, de har startat en grupp för att bekämpa sådana människor. Nu är det vår tur. Vi 

kan inte tillåta en sådan behandling av våra kvinnor!”. Den unga kvinnan har själv varit aktiv i 

Facebook-gruppen där hon förklarar att hon enbart blev knuffad och att de som spridit hennes 

historia har överdrivit. 

     Exemplet ovan illustrerar hur myter om flyktingar cirkulerar på sociala medier. Dessa 

falska rykten om sexuellt ofredande, och till och med våldtäkt, eskalerade och kunde ha fått 

förödande konsekvenser om ingen hade tipsat polisen. Många myter används som argument 

mot Sveriges flyktingpolitik och gör kopplingar till Sverige och flyktingar utan att det alltid 

finns ett samband. I och med detta fall och andra liknande så har det väckts diskussioner om 

bland annat behovet av utökad källkritik. Uppsatsen ämnar undersöka antiflykting-

propaganda på sociala medier1. Internet är numera en del av det verkliga livet.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Fokus på denna uppsats är propaganda som har skapats och/eller delats på sociala medier, med fokus på 
främst Facebook. 
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1.1 Bakgrund 

"Flyktingfamiljer, deras boenden och böneplatser har blivit måltavla för hatbrott i 

form av fysiska attacker, vandalism och mordbränder i flera europeiska länder. 

Bakom ligger ökad främlingsfientlighet och propagandakampanjer baserade på 

rädsla och fruktan" (SvD 2016-02-13). 

      

      FN:s flyktingorgan (UNHCR) har med ovanstående citat varnat för svensk 

främlingsfientlighet. De menar att främlingsfientligheten har ökat i snart hela Europa men att 

det i några länder, inklusive Sverige, slår blint mot flyktingar. Europiska principer om 

värdighet, solidaritet och mänskliga rättigheter måste återupprättas (SvD 2016-02-13).  

     Människor som flyr från länder vars kultur, normer och språk skiljer sig från västvärlden 

har resulterat i en utmaning inom Europa och hur de ska hantera mångfalden. Dessa sociala 

dilemman gynnar en nationalistisk politik som framställer ”dem” som ett hot mot ”oss”. På 

grund av olika händelser i Europa, som exempelvis terrorattackerna i Paris, har det skapats 

en ”public anxiety” både i förhållande till terrorism som invandring. Denna oro i kombination 

med de samhälleliga svårigheterna har förändrat tonläget i medier och politiska debatter om 

en europeisk identitet (Alvarez & Dahlgren 2016: 47-48).  

     En rapport från UNHCR visar att cirka 60 miljoner människor är på flykt i världen. 

Anledningen till den höga siffran och att den fortsätter att stiga beror på terrororganisationen 

Islamiska Statens (IS)2 etablering i Irak samt inbördeskriget i Syrien (Dagens Nyheter 2015-

06-18). Hösten och vintern 2015/2016 har präglats av flyktingdebatt och politiker har uttryckt 

sin oro kring den nya flyktingsituationen. Andreas Johansson Heinö, statsvetare och 

förlagschef på tankesmedjan Timbro, samt författare till boken ”Invandrarlandet Sverige”, 

menar att man under denna tid började diskutera invandringsfrågan med ett annat allvar. Detta 

har enligt Heinö att göra med Sverigedemokraternas (SD) framgångar, och dels på grund av 

Migrationsverket prognos om att 190 000 asylsökanden skulle ta sig till Sverige under 2015. 

Birgitte Suter, forskare vid Malmö högskola, poängterar att politikers ordval är betydelsefulla. 

När politiker beskriver flyktingsituationen som ett ”systemkollaps” och ”katastrof” riskerar 

man att sprida rädsla inom den svenska befolkningen vilket i sin tur ökar främlingsfientliga 

grupperingar i samhället (Dagens Nyheter 2015-11-21). Detta kan tolkas ha gett upphov till 

den propaganda som skapas, sprids och delas på sociala medier idag. 

                                                           
2 En sunniextremistisk terrororganisation som eftersträvar ett islamiskt kalifat och propagerar för detta genom 
jihad, det vill säga ”heligt krig” (Dagens nyheter 2015-09-21) 
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      1.2 Populism och högerextremism 

Internet utgör en betydelsefull arena för kommunikation, propaganda och kampanjer  

(Lööw 2015: 280-281). Internet har ökat möjligheterna till kommunikation mellan och inom 

populistiska och högerextrema grupper då de via olika sociala medieplattformar kan stärka sitt 

nätverk och sprida propaganda. Expo förklarar att populistiska partier ofta beskrivs 

som ”missnöjespartier” då dessa rörelser grundas i ett missnöje i samhället. Exempel på 

sådana partier är Sannfinländarna, samt Ny Demokrati som var aktiva i Sverige under 1990-

talet. SD däremot är inte ett populistiskt parti per definition då deras politik bygger på en 

nationalistisk ideologi men med inslag av en populistisk retorik (Expo Skola u.å). Exempelvis 

SD:s karaktäristiska slogan är ”vi säger vad du tänker” (Lööw 2015: 276). Flyktingfrågan, är 

svårhanterlig för det traditionella politiska systemet, på grund av etiska ställningstaganden 

och moraliska dilemman. Populism är en reaktion på denna systemkris. Populisterna har en 

bestämd uppfattning om att människor med en annan etnicitet, nationalitet, kultur och religion 

bör exkluderas från majoritetssamhället (Integrationsverket 2006: 13-17).  

     Begreppet extremism används ”för att beskriva rörelser, ideologier eller personer som inte 

accepterar en demokratisk samhällsordning” (Statens medieråd 2013: 32). Skillnaden mellan 

populism och högerextremism kan förstås som att populism använder sig av politik3 för att 

framföra sitt budskap jämfört med högerextrema grupper som uttrycker sina åsikter utanför 

den politiska arenan (Mål och medel Nr 10/2012).  

     Gemensamt för populistiska och högerextrema grupper är att konsekvenserna av ett 

multikulturellt samhälle benämns främst i termer av värdering och kultur men även ras 

(Bartlett, Birdwell & Littler 2011: 26). Gemenskapen måste därmed bevaras och skyddas från 

påverkan utifrån där hotet består av andra, icke önskvärda, folkgrupper. De anser att svenska 

medier ”går fiendens ärenden” och sprider svenskfientlig propaganda (Statens medieråd 2013: 

11-12). 

 

 

 

 

                                                           
3 Det finns olika sätt att definiera politik på och politik-begreppet som används i denna uppsats utgår från det 
parlamentariska. 
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1.3 Sant eller falskt? 

Statens Medieråd skapade 2013 tillsammans med Europarådet kampanjen ”No Hate Speech 

Movement” i Sverige med fokus på bland annat rasism. Det är en satsning som via 

exempelvis utbildnings- och metodmaterial, podradio och information via olika sociala 

medier, försöker att öka unga människors kunskap om mänskliga rättigheter online som 

offline. Regeringen har gett i uppdrag att förlänga och utveckla kampanjen till 2016 så att den 

även innefattar demokrati och extremism. Kunskapen ska stärkas via medie- och 

informationskunnighet (MIK) på nätet, framförallt på sociala medier där propaganda sprids 

(Regeringen 2015-08-27).  

     ”No Hate Speech Movement” är ett exempel på en insats från samhället som bekräftar hur 

viktigt detta område är och ger stöd till varför uppsatsens undersökning är relevant och aktuell 

att genomföra. Då tekniken ständigt utvecklas så formas även nya 

kommunikationsmöjligheter för skapandet och spridandet av propaganda på digitala 

plattformar. Statens Medieråd exemplifierar detta genom att beskriva att en alternativ 

nyhetsproduktion är en stor del av nätpropaganda på sociala medier där man 

andrahandskommenterar nyheter från etablerade tidningar. Ett återkommande tema är att re- 

kontextualisera händelser som involverar invandrare (Statens Medieråd 2013: 72-73).  

     Det vetenskapliga problemet är att undersöka hur anti-flyktingpropagandan ser ut och hur 

den fungerar inom digital kommunikation.  
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1.4 Syfte och frågeställning 

Uppsatsen undersöker texter om flyktingar, två skrifter och två bilder, som benämns som 

multimodala texter enligt Anders Björkvall.4 Syftet är att undersöka vilken bild av flyktingar 

som ges, i olika typer av texter med olika modaliteter. Tyngdpunkten är på språket och de 

tecken som framkommer i bilderna för att förstå hur en åtskillnad mellan människor skapas 

och hur propagandisterna går tillväga för att uttrycka sina åsikter angående flyktingar och 

skapa en hotbild angående flyktingsituationen. Målet är att förstå hur propaganda fungerar i 

den digitala världen. Det är intressant att undersöka hur nätpropaganda ser ut utifrån klassisk 

propaganda metoder och om den skiljer sig åt. Antiflykting-propagandan och de myter som 

framkommer i materialet kommer att knytas an till Sverige. Idén för uppsatsen väcktes efter 

att ha läst artikeln som presenteras i inledningen. Denna geografiska avgränsning grundar sig 

således i att liknande händelser har skett i Sverige och planerats på sociala medieplattformar 

sedan debatten om flyktingar förändrades.  

Utgångspunkten för analysen är följande frågeställningar: 

- Hur kan antiflyktingkampanjer på sociala medier förstås utifrån teori om propaganda? 

- På vilket sätt reproducerar antiflykting-propaganda myter med grund i orientalism? 

- Vilka ord och/eller begrepp används i propaganda materialet för att beskriva flyktingar 

och övertyga mottagaren om att gränserna bör stängas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Multimodalitet är texter som omfattar flera kommunikationsformer, som exempelvis visuell design, tal och 
musik (Björkvall 2009: 7) 
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2. Tidigare forskning 

Med utgångspunkt från tidigare forskning ska ett bredare synsätt på uppsatsens 

problemformulering presenteras. Avsnittet är uppdelat i två delar: medierepresentationen av 

flyktingar samt högerextrem internetmiljö. Hur flyktingar porträtteras inom 

nyhetsrapporteringar ger en överblick för hur denna grupp av människor representeras i andra 

typer av material än propaganda. Det finns en omfattande forskning om 

medierepresentationen av flyktingar i mainstreammedier som exempelvis inom 

nyhetsjournalistik. Det finns dock inte lika mycket om nätpropaganda även om andra delen av 

avsnittet behandlar högerextrem internetmiljö. Uppsatsen blir således mitt bidrag till 

forskningsfältet.  

2.1 Medierepresentationen av flyktingar 

I studien Mörk magi i vita medier: Svensk nyhetsjournalistik om invandrare, flyktingar och 

rasism resonerar Ylva Brune kring hur svensk nyhetsjournalistik upprätthåller en mental 

segregation (Brune 1998: 14). Flyktingar blir föremål för politiska och administrativa 

åtgärder, de beräknas som kostnader och deras brottslighet samt arbetslöshet kommenteras. 

Nyhetsmedier har ett ansvar då deras diskurser omvandlas till ett allmänt språkbruk och ett 

gemensamt sätt att se på vårt samhälle. Dessa beskrivningar får i sin tur konsekvenser för 

människor då de betraktas som annorlunda och inte en del av ”oss” (Brune 1998: 9).  

Wigerfelt & Wiegerfelt förklarar denna uppdelning av människor genom att den svenska 

gemenskapen och identiteten inom majoritetsgruppen är beroende av att en gränsdragning 

görs mot ”dem” (2001: 38).  

     I likhet med de två tidigare forskarna undersöker Stuart Hall hur rasismen tar sig uttryck i 

medier. Stuart Allan har beskrivit Halls studie i sin studie News Culture där han 

uppmärksammar Halls två definitioner av rasism: öppen och inbäddad rasism. Öppen rasism 

är de uttalanden som görs i exempelvis propaganda-texter medan inbäddad rasism är svårare 

att upptäcka då den förekommer inom vanlig medierapportering. Rasismen normaliseras och 

legitimeras genom konsensus. De rasistiska uttalanden förekommer så ofta att de tillslut 

accepteras som sanningar och uppmärksammas inte (Allan 2010: 172-173). I Ethnic 

minorities and the media exemplifierar Teun van Dijk detta genom att undersöka hur 

rapportering kring flyktingar och etniska minoriteter är begränsade till ämnen som bland 

annat illegal invandring, politiska reaktioner, problem vid mottagning i relation till boende, 

sociala problem i relation till välfärd, kulturella skillnader, integrationskonflikter och 

liknande. Detta är ämnen som porträtterar flyktingar som ett hot (Van Dijk 2000: 38).  
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I Simon Cottles studie framgår det att sociala problem är en social konstruktion som medierna 

skapar. Flyktingfrågan sammanställs på ett sätt som gör att samhället framstår befinna sig ”in 

a state of crisis”. Han analyserade bland annat ett specifikt fall om kinesiska flyktingar som 

ankom till Kanada i båt och hur nyhetsrapporteringen målade upp det som ett kollektivt hot 

mot den fysiska, moraliska och politiska säkerheten i landet (Cottle 2009: 94-95).  

     Tillskillnad från Cottle har Sharon Pickering i sin studie om diskurser av flyktingar i 

Australienska dagstidningar kommit fram till att de inte enbart framställs som ett problem, 

utan även som en avvikande population. Uttryck som ”alien” och ”jetloads of illegals” 

används för att beskriva flyktingar. Deras flykt till ett säkrare land benämns 

som ”flyktingström” och ”invadera” (Pickering 2001: 169-172). Denna konstruktion återfinns 

även i Alexandra J. Innes forskning som dessutom tillägger hur ironiskt det är att flyktingar, 

som är en av de mest sårbara grupperna i världen, framställs som ett hot mot världen (Innes 

2010: 456).  

     Terence Wright, å andra sidan, har i sin studie undersökt bilder av flyktingar som kan 

sammankopplas till Bibeln. Han fastställer att bilderna tenderar att vara stereotypiska, som 

bekräftar förutfattade meningar. Ett exempel på en återkommande bild är ”Madonna and 

child” som består av en mamma som ammar sitt barn varav barnet håller i en tom bägare 

vilket symboliserar fattigdom (Wright 2002: 57-58).  

     Utifrån första avsnittet i tidigare forskning om medierepresentationen av flyktingar kan det 

konstateras att medier tenderar att ge en negativ beskrivning av flyktingar. Det är dock viktigt 

att poängtera att det inte går att hävda att medier skapar den samhälleliga och/eller kulturella 

föreställningen om flyktingar då medierepresentationen kan vara speglingar av redan 

existerande föreställningar. Men genom att beskriva dem som en samhällelig belastning så 

förstärks skillnaden och rädslan mellan ”vi” och ”dem” och genom att väcka sympati kan de 

istället betraktas som en av ”oss”. 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

2.2 Högerextrem internetmiljö 

I den första delen av tidigare forskningen är det masskommunikation i form av 

nyhetsjournalistik som är i fokus. Det är även betydelsefullt att undersöka hur nätpropaganda 

fungerar. Mattias Ekmans kapitel i Statens Medieråds rapport, Våldsbejakande och 

antidemokratiska högerextrema budskap på internet, har uppmärksammats i detta avsnitt. 

Ekman har undersökt propaganda inom den högerextrema internetmiljön med fokus på 

organisationer. Det är relevant för studien då antiflykting-propaganda kan tolkas ha sitt 

ursprung inom en högerextrem miljö. Vilka digitala möjligheter som finns ska studeras 

närmare.  

     Antologin, Det vita fältet, fokuserar bland annat på högerextremisters närvaro på internet 

och motstånd mot migration samt de nya informations- och kommunikationsteknikerna som 

de använder sig av för att nå ut med sin ideologi (Deland, Hertzberg & Hvitfeldt 2010: 8-13). 

Michael Kimmels bidrag till forskningsfältet har beskrivits i Statens Medieråds rapport. 

Kimmel har fastställt att propaganda har skiftat fokus från politiska diskurser och istället gett 

kulturella diskurser en mer framträdande roll. Det kulturella särskiljandet sker via över och 

underordning mellan ”vi” och ”dem”, ”den egna” och ”den andras” kultur, utan förståelse för 

den multikulturella toleransens ideologi (Statens Medieråd 2013: 46-47). 

     Ekman beskriver sedan hur alternativa medier historiskt sätt har haft en framstående 

position för mobilisering och utveckling av högerextrema rörelser. Visuell propaganda har 

också lyfts upp inom forskningen. Utvecklingen mot det visuella har bidragit till att åsikter 

kan uttryckas på ett mer kreativt sätt och är en viktig del för studien.   

     De nya kommunikationsformerna innebär även att fler människor kan ha en aktiv roll 

genom att kommentera texter på internet, skapa egna blogginlägg och kommunicera via andra 

sociala mediekanaler. Anonymitetsaspekten påverkar också då åsikter kan uttryckas bakom 

skyddet av en datorskärm. Det behövs inte längre en fysisk kontakt för att vara en potentiell 

sympatisör till ett nätverk eller social kontakt för att framföra ett budskap (Statens Medieråd 

2013: 48-49). Majoriteten av de högerextrema rörelser som Ekman har undersökt har haft 

konton på Youtube, Twitter, Facebook och bloggportaler (Statens Medieråd 2013: 81) vilket är 

kanaler där propaganda kan skapas och spridas.  

     Slutligen har internet och sociala medier förenklat publiceringen av propaganda. Det är en 

plattform där myter om flyktingar har en central plats och där nya kommunikationstekniker 

bidrar till att på ett effektivare sätt än tidigare nå ut till ett större antal människor som annars 

inte hade haft tillgång till informationen eller vågat uppvisa intresset offentligt.  
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3. Teori 

Propaganda-teorin som den presenteras i den här uppsatsen är en sammansättning av 

Garth Jowett och Victoria O’Donnell, Lennart Hellspong och Olof Peterssons studier om 

propaganda. Kunskap kring olika propaganda-tekniker är användbart för att kunna analysera 

materialet och förstå hur propagandisterna går tillväga för att framföra sina ståndpunkter. 

Propaganda-teorin ska undersökas i kombination med Edward Saids teori om orientalism för 

att förstå dikotomin mellan ”vi” och ”dem” och föreställningen mellan ”väst” och ”öst”.  

3.1 Propaganda 

Propaganda är en form av kommunikation som eftersträvar en respons som främjar den 

önskade avsikten som propagandisten har haft. Förvrängning, manipulation och hjärntvätt är 

exempel på ord som ofta används som synonymer till propaganda  

(Jowett & O’Donnell 1999: 1-3). Jowett och O’Donell definierar propaganda som  

“(…) avsiktliga och systematiska försök att forma intryck, manipulera uppfattningar och styra 

beteenden för att uppnå en respons som uppfyller propagandistens önskade syfte” (1999: 6). 

Utifrån detta citat kan propaganda förstås som ett redskap för att framföra åsikter för att i sin 

tur påverka mottagarens uppfattning av ett ämne, så som flyktingfrågan. 

     Propaganda kan beskrivas som vitt, grått eller svart. Vit propaganda har en tydlig källa och 

sprider information på ett övertalande sätt. Svart propaganda innebär att en falsk källa sprider 

lögner. Dess framgång är beroende av mottagarens villighet att acceptera källan och 

informationen som trovärdig. Om avsändaren missuppfattar publiken så kan propagandan 

verka misstänksam och misslyckas. Grå propaganda är mitt emellan vit och svart propaganda, 

då det framstår vara en neutral källa men att informationens riktighet är osäker (Jowett & 

O’Donnell 1999: 12-15).  

     Hellspong beskriver propaganda utifrån fyra typiska kännetecken: förenkling, förstärkning, 

förtätning och förklädnad.  

      1.  Förenkling gör att innehållet blir lättförståeligt för en bredare publik. Det finns fyra olika 

tekniker för förenkling. Fokusering gör att en fråga betraktas utifrån en specifik synvinkel 

som gör att problemet framställs som mindre komplicerat och det blir därmed lättare att göra 

ett ställningstagande. När propagandisten gör en selektion så framhävs de inslag inom ett 

perspektiv som gynnar propagandisten. Slutenhet innebär att resonemanget inte är 

nyanserande. Slutligen sker en polarisering vilket dramatiserar motsättningarna mellan ”vi” 

och ”dem” genom att uttrycka sig överdrivet (Hellspong 2011: 242-245). 
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2. Inom förstärkning är det fokus på mottagarnas tankar och känslor. För att göra budskapet 

kraftfullt används fyra tekniker. Emfas är ett annat ord för betoning vilket innebär att det görs 

upprepningar av starka argument vilket placeras strategiskt, i början eller i slutet av 

propaganda-materialet. Kategoriskhet används när propagandisten uttrycker sig med stor 

säkerhet exempelvis genom att skriva ”alla vet att…”. Konkretion är när viktiga moment 

skildras detaljrikt för att öka budskapets trovärdighet. Den viktigaste förstärkningsmetoden är 

dock känsloladdning där värdeladdade ord används (Hellspong 2011: 247-249). 

3. Förtätning går ut på att underlätta för mottagaren att ta till sig av budskapet och komma 

ihåg det. Det finns tre viktiga former av förtätning. Pressupposition är när man förutsätter att 

någonting redan är bekant där propagandisten lämnar luckor i sin tankegång så att mottagaren 

fyller ut det, det vill säga propagandisten säger A men mottagarna tänker också B. 

Konnotation är en teknik som innebär att propagandisten avsiktligen utnyttjar ord som har 

associativa bibetydelser. Syntes betyder att man formar nya tecken genom nya kombinationer 

och därmed sammanställer föreställningar (Hellspong 2011: 250-254). 

4. Förklädnad används som kamouflage när det finns besvärande information. Det finns fyra 

sätt att framställa denna information så att det försvinner, blir svårupptäckta eller framträder i 

ny skepnad. Lögner är riskabla då de riskerar att minska ens trovärdighet om sanningen 

kommer fram. Istället ersätter man lögnen med att uttrycka sig missvisande. Propagandisten 

är språkligt obestämd genom att använda sig av mångtydiga och vaga uttryck. Förskönande 

beskrivningar och omformuleringar är att föredra och en annan förklädnad är att göra texten 

abstrakt genom att undvika detaljer (Hellspong 2011: 255-258). 

Ovanstående begrepp kommer att användas som riktlinjer i analysen av antiflykting-

propagandan vilket förklaras närmare i 3.3 Analytiskt ramverk. Som tidigare nämnt, kan 

sociala medier användas för skapandet av nätpropaganda. Internet har särskilt utmärkande 

egenskaper som bland annat snabbhet, räckvidd, precisa målgrupper, effektivitet, åtkomst och 

interaktivitet (Petersson 2010: 109-110). Den digitala utvecklingen har bidragit till att 

individer på ett enklare sätt kan bidra till att vissa ämnen som hen anser vara ett 

samhällsproblem, som flyktingfrågan, får stor uppmärksamhet.  
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3.2 Orientalism  

Orientalism är ett viktigt bidrag till förståelsen för rasism och dikotomin mellan ”vi” 

och ”dem”. Teorin bidrar till en förförståelse för anti-flykting propagandisternas 

världsuppfattning. 

     Said beskriver Orienten som ”inbillad”, det vill säga att det är västvärldens påhitt, och att 

orientalismen har resulterat i att människor från öst uppfattas som ”dem”. Det kan tolkas som 

ett sätt att fasthålla ett imperialistiskt och kolonialistiskt tankesätt (Said 2004: 8). Orientalism 

kan förklaras som västvärldens sätt att ”dominera, omstrukturera och utöva myndighet över 

Orienten”. Said menar att orienten har ”orientaliserats” på grund av maktförhållandet mellan 

de olika kontinenterna. Han menar vidare att Mellanöstern har bidragit till definitionen av 

Europa genom att vara dess motbild (Said 2004: 64-69). Under 1800-talet illustrerades 

Orienten som bland annat efterblivet och icke jämställt. Orientalerna betraktades som 

ociviliserade och outvecklade och dessa idéer förstärkte tesen om olikheter mellan människor. 

I det västerländska samhället förknippades orientaler med de människor som beskrevs som 

annorlunda: brottslingar, sinnessjuka, kvinnor och fattiga. Said anser att västvärlden har 

skapat ett sammanhang där Orientens olikhet liknas till svaghet (Said 2004: 321-324). Saids 

strävan har varit att människor från Orienten inte ska betraktas som främmande då 

föreställningen om öst är västvärldens uppfinning som har skapats för att ”framhäva de egna 

framgångarna, den egna rationaliteten och anspråket på världsomfattande och politisk 

dominans” (Said 2004: 52). Det orientaliska tankesättet, att det finns en uppdelning 

mellan ”vi” och ”dem” baserat på etnicitet, kan förstås som en begränsning då teorin utgår 

från att det finns en skillnad mellan människor som är indelad i västerländsk överlägsenhet 

och österländsk underlägsenhet (Said 2004: 115). 

     Under kolonialismen, ansågs det att islam inte enbart präglade kulturen utan även de 

rasmässiga särdragen (Said 2004: 114). Det är därmed inte bara deras kultur som är 

underlägsen utan även deras ras. Den orientalism och anti-islamiska polemiken återfinns 

enligt Said än idag (Said 2004: 427). ”Vi” är västerlänningar och ”dem” är orientalerna. 

Denna generalisering leder till en polarisering som påverkar mötet mellan olika kulturer, 

traditioner och samhällen negativt (Said 2004: 120). ”Vi” står således för kristendomen 

och ”dem” för islam. Said skriver att den islamiska civilisationen alltid stått i motsättning till 

det kristna västerlandet (Said 2004: 392). Orientalism kan ses som en form av propaganda, 

vad folk är och tänker spelar inte en större roll då det är vad man kan få dem att vara och 

tänka som är av betydelse (Said 2004: 434). 
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Said menar att orientalism resulterar i en kulturell stereotypisering där uppfattningen av 

befolkningen i Mellanöstern och islam förenklas i västvärlden. Det finns tre företeelser som 

har bidragit till denna syn och som har gjort araber och muslimer till en politisk fråga (Said 

2004: 96). 

1. Det finns många anti-arabiska och anti-muslimska fördomar i den västerländska historian 

vilket har avspeglats i den orientaliska historian.  

2. Det finns motsättningar mellan araber och israeler. 

3. Det saknas en kulturell inställning som gör att det går att identifiera sig med araber och den 

huvudsakliga religionen i området eller kunna diskutera det på ett neutralt sätt (Said 2004: 

96). 

Said identifierar fyra dogmer inom denna teori.  

1. Den första dogmen står för att det finns systematiska skillnader mellan väst och öst. 

Västerlandet är rationellt, utvecklat och humant tillskillnad från Orienten som är dess motsats.  

2. Beskrivelsen av Orienten baseras på äldre texter som representerar en ”klassisk” orientalisk 

civilisation istället för att utgå från verkligheten.  

3. Orienten saknar förmågan att identifiera sig själva. På grund av detta sker en generaliserad 

beskrivelse av Orienten som utgår från ett västerländskt perspektiv.  

4. Orienten är något man antingen bör frukta eller ockupera (Said 2004: 445). 

 

Kategorisering av människor och föreställningen om att det finns en radikal skillnad mellan 

öst och väst får konsekvenser i det verkliga livet då det utgör ett tankehinder. Det är intressant 

att studera vilka egenskaper som tillskrivs flyktingar, om det finns tendenser till en orientalisk 

attityd i linje med Said vid beskrivelse av flyktingar, deras kultur och religion om de flyr från 

länder utanför Europas gränser samt hur dikotomin mellan ”vi” och ”dem” befästs. 

3.3 Analytiskt ramverk 

Analysmodellen utgår från Hellspongs kategorier inom propaganda för att kunna identifiera 

vilka tekniker som används i det valda materialet. Detta kombineras med Jowett och 

O’Donnells begrepp om svart, vit och grå propaganda. Said har lanserat olika begrepp i sin 

forskning som fungerar som analytiska redskap för att förstå vilka postkoloniala teman som 

kan återfinnas i de multimodala texterna. 
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4. Metod 

I följande avsnitt presenteras sex olika delar: kvalitativ forskning, multimodalitet, semiotisk 

bildanalys, metodkritik, material och urval samt tillvägagångssätt.    

     Även om delar av semiotiken egentligen är en kommunikationsteori så finns det andra 

delar som på ett tydligt sätt utgör en metod. Uppsatsen tar stöd från betydelsefulla begrepp 

från semiotiken för att kunna genomföra en semiotisk bildanalys. Semiotiken sammanfattas 

med litteratur via Simon Lindgren, Jostein Gripsrud, Ferdinand de Saussare, Roland Barthes 

och John Fiske.  

4.1 Kvalitativ forskning 

Uppsatsen utgår från en kvalitativ metod vilket ger en fördjupning i texterna och är en 

användbar metod då fokus ligger på språk, ord och formuleringar. Metoden menar att texter 

påverkar samhället och bidrar till att forma människors uppfattning om hur samhället är och 

bör vara. Texter påverkar även föreställningar om andra samhällen vilket i sin tur påverkar 

relationen mellan människor. Det är dessa föreställningar om samhället och dess människor 

samt relationen mellan grupper som skapar identiteter (Ahrne & Svensson 2011: 131). Syftet 

med metoden är att öka förståelsen för vilken bild av flyktingar det är som ges i propagandan 

och vilka föreställningar som skapas om ”vi” och ”dem”. Uppsatsen har en kvalitativ ansats 

men huvudmetoden är semiotik. Via redskap från semiotiken kommer myter, som placerar 

människor i olika fack och upprätthåller en viss identitet, att undersökas närmare. 

4.2 Multimodalitet 

Björkvall har skrivit om multimodal analys och hävdar att det inte enbart är ord som blir till 

meningar utan att de visuella inslagen är lika viktiga som de skriftspråkliga (Björkvall 2009: 

3). Multimodalitetet är texter som omfattar flera kommunikationsformer, som exempelvis 

visuell design, tal och musik. I detta utvidgade textbegrepp ligger tyngdpunkten på analys av 

bilder i relation till skrift (Björkvall 2009: 7-8). Uppsatsens material är baserad på 

multimodala texter med fokus på skrift och bild. Vid analysen av bilderna analyseras dem 

även i relation till de tillhörande kommentarerna. Ett multimodalt perspektiv till propaganda-

materialet är av relevans då propagandisternas budskap uttrycks genom olika modaliteter.  

     En multimodal analys utgår från en sociosemiotisk syn på text som har grundats av 

Michael Halliday. Socio står för att metoden är socialt orienterad där betydelseskapande antas 

vara socialt grundat för att det finns ett behov att skapa mening tillsammans med andra 

människor. Andra delen av ordet, semiotik, står för läran om betydelser (Björkvall 2009: 12).  
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4.3 Semiotisk bildanalys 

Semiotik står för studien av tecken och teckensystem som Ferdinand de Saussure la grunden 

för. En text eller en bild består av en kombination av tecken. Tecken är något som producerar 

en mening, det vill säga att det betyder något (Lindgren 2009: 62-63).  

     En semiotisk analys av tecken kan delas in i två delar. Denotation är den direkta och 

uppenbara betydelsen och konnotation är den indirekta och underliggande betydelsen 

(Gripsrud 2002: 142). Barthes har myntat begreppet förankring vilket betecknar den skrift 

som finns i anslutning till bilder. Den verbala förklaringen till bilder är avsedd till att 

konnotera bilderna och bidrar till andra tänkbara betydelser. En annan funktion av förankring 

kallas för denomination vilket är den text som enbart talar om för oss var bilderna är tagna 

etc. (Fiske 1997: 149). 

     Tecknets betydelser är reglerade av koder som förbinder ett uttryck med ett innehåll. 

Gripsrud skriver att konnotationer grundar sig i kollektiva associationer som är kulturellt 

etablerade. Kultur kan i sin tur definieras som en gemenskap som har gemensamma koder. 

Teckens innehåll kan variera mellan tid och rum där samma uttryck kan betyda olika saker, 

positivt eller negativt, för olika människor i olika tider. Teckens betydelser kan även variera 

beroende på vilken situation den förekommer vid (Gripsrud 2002: 142-144). Ett exempel på 

ett sådant tecken är den svenska flaggan som under en skolavslutning uppfattas på ett annat 

sätt än under en demonstration. Det finns ingen given koppling mellan färgerna blå och gul 

tillsammans med svenskhet eller mellan hudfärg och personliga egenskaper (Lindgren 2009: 

64). Förbindelsen mellan uttryck och innehåll är enligt Saussure godtyckligt. Kopplingar av 

tecken som görs är baserade på kulturella och språkliga konventioner i samhället, någonting 

vi har lärt oss. På grund av att förbindelsen grundar sig i tradition blir tecknet godtyckligt 

(Saussure 2015: 97-104). 

     Charles Sanders Pierce delar in tecken i tre delar. Tecken där förbindelsen är godtycklig 

kallas för symboler, som exempelvis trafikljusens färger där vi har lärt oss koderna för att 

kunna förstå dess betydelse. Ikoniska tecken kan vara ett fotografi och den tredje typen kallas 

för index som har ett samband med objektet, exempelvis att rök är ett indexikalistiskt tecken 

på en brand (Gripsrud 2002: 150-151).  

     I Mytologier utgår Roland Barthes från Saussures teori. Barthes anser att myter är ett 

kommunikationssystem. Myter definieras inte av ett meddelandes innehåll utan av sättet det 

uttrycks på vilket gör att allting har möjlighet att vara en myt. Myter är således ett yttrande. 

Olika framställningssätt som skriven form och bilder ger stöd för det mytiska yttrandet 
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(Barthes 2007: 201-202). Myter är även en språkstöld då man stjäl en mening och omformar 

det till att symbolisera något annat (Barthes 2007: 225). Denna förvrängning av verkligheten 

förklarar Barthes som att ”myten döljer ingenting och den förkunnar ingenting: den vanställer, 

myten är varken en lögn eller en bekännelse: den är en böjning” (Barthes 2007: 222).     

     Lindgren skriver att Barthes hävdar att inga meningar är ”oskyldiga” utan att alla fyller en 

ideologisk funktion. Ideologi är ett sätt att betrakta världen på och är inte en återspegling på 

världen utan formar sättet vi uppfattar världen på istället (Lindgren 2009: 77-78). Myter har 

en ideologisk funktion som är relaterade till bakomliggande intressen och försöker framställa 

olika maktordningar som naturliga (Lindgren 2009: 88). De vitas intressen gynnas av 

rasistiska myter om mörkhyade då de får det att framstå som att det inte är sociala 

omständigheter, deras historia eller ställning i samhället som påverkar olika händelser utan att 

det ligger i deras natur. En avmytifisering kan således tolkas som en social och politisk 

handling då betydelser inte enbart är text-mässiga utan även socio-politiska (Fiske 1997: 146).      

     Genom att studera hur flyktingar presenteras i nätpropaganda och vilket språk som används 

så uppmärksammas myterna som framkommer i materialet och propagandisternas uppfattning 

av verkligheten. En bild-analys ska göras utifrån de valda semiotiska begreppen för att 

försöka förstå vilka föreställningar, symboler, myter och meningsskapande betydelser som 

propagandisterna önskar att förmedla vilket kan kopplas till uppsatsens syfte och 

frågeställningar. 

4.4 Metodkritik 

Enligt Torsten Thurén präglar förförståelse vårt sätt att se på verkligheten. Förförståelse kan 

även kallas för förkunskap medan en felaktig förförståelse är en fördom (Thurén 2007: 62). 

Alan Bryman definierar värderingar som forskares personliga åsikter eller känslor. Han anser 

att forskare inte kan ha helt kontroll över deras egna värderingar. Värderingarna är en del av 

forskningsprocessen, bland annat vid val av forskningsområde, utformning av 

frågeställningar, analysen och tolkningen av data. Som forskare bör man således reflektera 

över den påverkan ovanstående faktorer kan ha på uppsatsen. Det är sällan som 

objektivitetsprincipen anses fungera i praktiken (Bryman 2011: 43-45). En metodkritik inom 

kvalitativ forskning är att det är forskaren själv som är det viktigaste redskapet inom analysen 

vilket oftast är beroende av hens intressen (Bryman 2011: 368). 

     Det finns en medvetenhet om att en kvalitativ forskning kan tolkas som ett vetenskapligt 

dilemma då det intresse jag har för ämnesområdet har betydelse för uppsatsens utformning. 

Det är dock ett angeläget ämne som har valts och som är relevant utifrån ett  
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medie- och kommunikationsperspektiv.  

     Diskussionen kring forskarens roll i uppsatsens analys leder oss vidare till validitet och 

reliabilitet. Validitet står för giltighet och innebär att man mäter det man avser att mäta. 

Reliabilitet står för tillförlitlighet och handlar om kvaliteten i arbetet (Østbye,mfl. 2004: 40). 

Validiteten är hög då jag undersöker det jag säger att jag ska undersöka och håller en röd tråd 

genom uppsatsen. I Kvalitativa studier i teori och praktik vidareutvecklas validitets-begreppet 

och definieras som relationen mellan en redovisning och något utanför redovisningen. 

”Något” syftar på exempelvis forskarens uppfattning av verkligheten som tidigare nämnt. Det 

är därmed möjligt att olika forskare kommer fram till olika resultat (Svensson & Starrin 1996: 

212). Uppsatsens teoretiska och metodologiska utgångspunkt är anpassat efter 

frågeställningarna som ligger till grund för undersökningen. Då uppsatsen tar stöd från vald 

teori och metod samt hänvisar till propaganda-materialet utan en normativ tolkning så är 

sannolikheten stor att ett liknande resultat nås igen. Uppsatsens frågeställningar är inte 

kvantitativt formulerade vilket inte kräver en mätbar metod. Det stärker uppsatsens 

reliabilitet. Enbart en kvalitativ metod gynnar uppsatsens syfte och frågeställningar då fokus 

är på bland annat språket.  

4.5 Material och urval 

Nätpropaganda är ett komplext fenomen som kan ta sig uttryck i olika former. Jag har valt att 

fokusera på propaganda kopplad till sociala medier då det är ett relativt nytt fenomen som det 

inte gjorts många studier om. Som belyst i inledningen av uppsatsen, utgör sociala medier en 

plattform för främlingsfientliga krafter och spridande av myter. Jag har valt ut fyra exempel 

som med olika modaliteter förmedlar sitt budskap: artikeln ” Sweden: State-funded Muslim 

sniper training”, blogginlägget ”Shariapoliser nu lagliga i Tyskland”, bilden ”Flykting vs 

terrorist” och bilden ”Rape, Rape, Rape-You can do it in Finland” som alla har publicerats i 

Expressens artikel ”7 fejkade historier som sprids för att du ska bli rasist” (Expressen 2016-

02-02). Anledningen till att materialet har hämtats från Expressens artikel beror på att många 

av mina Facebook-vänner hade delat den vilket kan tolkas som en form av motståndsrörelse 

mot antiflykting-propaganda. I analysen uppmärksammas främst Facebook då det är via den 

kanalen som de två bilderna har publicerats. Samtliga texter har delats mycket på Facebook 

och det är via Facebook som propagandan har spridits och fått stor uppmärksamhet. Att det är 

just fyra texter beror på att det är tillräckligt för att nå ett resultat kring hur flyktingar 

framställs och vilka myter de innehåller. Delar av materialet som publicerades i Expressens 

artikel var satir och uppsatsens fokus är enbart på propaganda. Urvalet av de fyra texterna är 
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baserat på att all propaganda handlar om flyktingar och kan förstås som en form av skrämsel-

propaganda för att minska flyktingmottagandet. Vit propaganda med en tydlig källa, antingen 

i form av artikel via en hemsida eller med för och efternamn på den sociala medieplattformen 

som ett inlägg publiceras på, är ett av de karaktäristiska dragen i de valda texterna som urvalet 

är baserat på. Urvalet har utgått från uppsatsens syfte om att undersöka vilken bild av 

flyktingar som förmedlas i antiflykting-propaganda på sociala medier. I Expressens artikel 

framgår information om originalkällorna till de multimodala texterna. Denna kontext har jag 

även kommit åt via artiklar från Metros viralgranskare och BBC. 

4.6 Tillvägagångssätt  

Två typer av material används, skrifter samt bilder med tillhörande kommentarer. Alla texter 

kontextualiseras via nyhetskällor för att nå en bredare bild om materialet. För att förtydliga 

relationen mellan problemformuleringen och genomförandet så handlar uppsatsen konkret om 

de multimodala texterna som propagandisterna har utformat. Antiflykting-propagandan 

analyseras var för sig för att sedan hitta gemensamma nämnare. De teman som återfinns i 

texterna och de felaktigheter som framkommer i analysen sammanställas som olika myter om 

flyktingar på sociala medier. Sex myter presenteras i 6. Resultat och avslut.     

     Artikeln ” Sweden: State-funded Muslim sniper training” och blogginlägget ”Shariapoliser 

nu lagliga i Tyskland” beskrivs och analyseras. Utifrån sammanfattningen av skrifterna är det 

fokus på vilka propaganda-tekniker som används och hur ”vi” och ”dem”-perspektivet 

uttrycks. På den lexikala nivån har jag undersökt vilka ord och begrepp som väljs för att 

beskriva flyktingar och deras egenskaper samt tittat närmare på formuleringar som direkt eller 

indirekt hänvisar till flyktingsituationen och hotet mot det. Det är samma semiotiska princip 

som används vid analysen av bilderna, det vill säga vilka konnotation som finns i orden.  

     Bilden ”Flykting vs terrorist” och bilden ”Rape, Rape, Rape-You can do it in Finland” 

kontextualiseras. Vid analysen av bilderna används Saussures denotation och konnotation för 

att beskriva bilderna och uppmärksamma det uppenbara och underliggande budskapen. Pierce 

begrepp om symbol, ikon och index framhävs inom den konnotativa beskrivningen. Barthes 

mytologiska nivå lyfts upp vilket innebär att tydliga tecken och dess tolkning sammanställs. 

Urvalet av tecken grundar sig i att de är mest framträdande och kan sammankopplas till de 

tillhörande kommentarerna. Upplägget på den mytologiska tolkningen av bilderna har gjorts 

med inspiration av uppsatsen Folkhemmets reklam-en jämförelse mellan reklamannonser då 

och nu där ord sammanbinds på en konnotativ och denotativ nivå (Friberg, Henrik & Svarén, 

Malin 2010). Kommentarerna till bilderna undersöks med hjälp av det teoretiska ramverket. 



20 
 

5. Analys 

      Skrifterna och bilderna diskuteras likadant, där uppsatsens teori och metod är närvarande, 

men på olika sätt. Skrifterna är uppdelade i tre delar: beskrivning och analys, propaganda-

tekniker och ”vi” och ”dem”-perspektiv. Bilderna är uppdelade i fem delar: denotativ 

beskrivning, konnotativ beskrivning, mytologisk tolkning, förankring i diskussion. 

Propaganda-tekniker framkommer i bildernas förankring och ”vi” och ”dem” perspektivet 

framkommer i diskussionen. Anledningen bakom denna uppdelning är för att den semiotiska 

metoden enbart används vid analys av bilderna och för att uppsatsens analys-avsnitt får en 

tydligare struktur.  

5.1 Sweden: State-funded Muslim ”Sniper” Training 

      Sommaren 2013 publicerade Allehanda artikeln ”Laddade för prickskytte” där det framgår att  

      50 elever från en gymnasieskola i Sollefteå lär sig skjuta på en skidskyttebana. Eleverna    

      kommer från olika delar av världen, bland annat Syrien, Afghanistan och Sydamerika. Via   

      denna sport får de möjlighet att praktisera det svenska språket, förbättra sitt ordförråd och  

      kommunicera med svenskar i andra sociala sammanhang (Allehanda 2013-06-02).  

           Med utgångspunkt från denna artikel spreds felaktiga uppgifter på olika främlingsfientliga   

bloggar och hemsidor. The New Observers artikel ”Sweden: State-funded Muslim sniper 

training” är i fokus där de omdefinierar idrottslektionen till att bli en prickskytteträning för 

muslimer (Expressen 2016-02-02). Artikeln har i skrivande stund över 150 kommentarer och 

över 10 000 delningar på Facebook. Redan i rubriken homogeniseras alla invandrare till att 

vara muslimer. Rubriken indikerar att svenska staten är naiva och betalar för utbildning av 

terrorister. Islam görs synonymt med terrorism vilket förstärks när de väljer att översätta 

prickskytte till ”sniping”, som har en mer militärisk klang, istället för ”sharp-shooting”. 

Ungdomarna beskrivs som nyanlända ”flyktingar”. Deras flyktingstatus misstänkliggörs när 

de sätter ett citationstecken på ordet flyktingar, det vill säga eftersom de beskrivs som att inte 

vara riktiga flyktingar. Prickskytteträningen benämns som en del av Sveriges 

”integrationsprogram” och det fastställs att det är fel med tanke på den ökade mängden av 

terrorattacker i Europa som har begåtts av flyktingar. Även här sätts ordet i citationstecken 

vilket tyder på att integrationsprojektet i själva verket står för en annan verksamhet. Sättet 

artikeln är skriven på visar att ”integrationsprogrammet” är en stor chock och är en 

”unbelieavable plunge into insanity” (TNO 2016-01-15). Det framgår även att det är svårt att 

förstå att denna händelse har beskrivits på ett positivt sätt, ”in a pro-refugee light”, av 
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Allehandas tidning. De svenska ungdomarna avhumaniseras när de beskrivs som ”Third 

Worlders”. De refererar till Allehandas artikel där de har skrivit att träningen började i en liten 

skala under hösten 2013 men att intresset sedan ökade mycket. The New Observer fastställer 

att anledningen till varför intresset ökat är uppenbart men skriver inte vad det är som är 

uppenbart. Anledningen lämnas outsagd samtidigt som de skriver att den svenska tidningen 

ignorerar vad det är som egentligen händer. I början av artikeln beskrivs ungdomarna som 

”Third Worlders” men sedan beskrivs dem även som ”nonwhite invaders” och ”immigrants” 

(TNO 2016-01-15). Skillnaden mellan en flykting och en migrant beskrivs av Amnesty. 

Flyktingar har tvingats fly på grund av förföljelse och det är deras mänskliga rättighet att söka 

skydd i ett annat land. En migrant åt andra sidan, är en person som har lämnat sitt hemland, 

tillfälligt eller permanent, på grund av exempelvis jobb (Amnesty 2016-03-16). Återigen, 

anses ungdomarna inte vara svenskar och inte heller flyktingar i deras mening utan människor 

som har flyktingstatus men som inte bör erhålla den rätten och ”dem” inkräktar hos ”oss”. Det 

finns en rädsla att dessa ”flyktingar” ska använda sig av sina nya kunskaper för att begå en 

terrorattack. The New Observer ifrågasätter hur det är möjligt att svenska liberaler inte har i 

åtanke att flyktingar har begått alla terrorattacker under 2015 vilket är ett uttalande som 

saknar grund. Artikeln avslutas med följande citat: 

”State-funded sniper training for “young immigrants” seems so out of place that 

such an undertaking is firmly in the realm of the insane, and would, if not actually 

happening, be the subject of some bizarre joke. Unfortunately, it is not”  

(TNO 2016-01-15). 

 

Propaganda-tekniker 

The New Observer kan tolkas vara en form av vit propaganda då artikeln har en tydlig källa 

(Jowett & O’Donnell 1999: 12). Det framgår på hemsidan att majoriteten av deras nyheter 

handlar om flyktingfrågan, islam och terrorism. De hänvisar till Allehandas artikel vilket ökar 

The New Observers trovärdighet men de presenterar ämnet efter deras ståndpunkt, använder 

sig av nästan samtliga propaganda-tekniker för att förvränga budskapet och uttrycker sig med 

värdeladdade ord och rasistiska formuleringar.  

     Förenkling görs genom att endast fokusera på att ungdomar med en annan etnisk bakgrund 

tränas i att hantera vapen. Det blir lättare att nå en negativ respons istället för att även lägga 

fokus på att det är en del av den svenska skolan som andra elever också deltar i, att det är en 

sport som utövas i Sverige och inte en träning som har skapats enbart för nyanlända samt att 
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syftet är att utveckla sitt språk utanför skolmiljön. De har därmed selekterat informationen för 

att gynna sitt eget syfte vilket är att få invandring att verka som någonting som bör begränsas 

innan det sker en terrorattack. Artikelns resonemang är slutet för att ämnet ska framstå som 

mer dramatiskt än vad det är vilket i sin tur riskerar att skapa motsättningar mellan olika 

grupper av människor. Denna polarisering framgår via överdrivna uttryck och rasistiska 

benämningar som exempelvis ”nonwhite invaders” (Hellspong 2011: 242-245). 

     Inom förstärkning använder sig propagandisterna av enfas, det vill säga upprepningar av 

ord. Begrepp som ”Third Worlders” och ”refugees” i samband med ”terrorist attacks” nämns 

både i början och i slutet av artikeln. De uttrycker sig även med säkerhet, exempelvis genom 

att skriva att det är uppenbart och att alla vet varför intresset för prickskytte är högt och 

fortsätter att stiga bland denna grupp, utan att skriva ut vad den bakomliggande anledningen 

är. Det är en välkänd propaganda-teknik som kallas för kategoriskhet. Genom tidigare nämnda 

betoningar förstår man dock att de syftar på att det planeras en terrorattack. Birgit Höglins 

citat om projektet återges vilket får propagandisterna att framstå som att de har försökt 

förmedla en så sanningsenlig bild som möjligt i artikeln. En detaljrik skildring är en teknik 

som kallas för konkretion. Artikeln anspelar på känslor, speciellt när de skriver att projektet är 

ett ”bizarre joke” som inte borde ske (Hellspong 2011: 247-249). 

     Propagandisterna använder sig av förtätning genom att propagandisten säger A men att 

mottagarna får möjlighet att utveckla tankegången vilket leder till skräckscenarier om att 

Sverige tränar terrorister och att muslimsk invandring måste stoppas innan det går överstyr. 

De nämner dock inte en enda gång att gränserna bör stängas men det går det att utläsa mellan 

raderna. Många olika negativa konnotationer används för att beskriva ”flyktingarna” och de 

beskrivs aldrig som var de faktiskt är, svenska ungdomar och/eller elever. Den diskursiva 

konstruktionen bidrar till negativa föreställningar (Hellspong 2011: 250-254). 

     Vid första anblick verkar artikeln inte använda sig av förklädnad då budskapet och sättet 

att uttrycka sig på är klart och tydligt. Men de gör en rekontextualisering då de inte visar hela 

sanningen utan har tagit ut delar av historien och satt det i ett nytt sammanhang. 

Propagandisten är språkligt bestämd och deras åsikt framgår tydligt (Hellspong 2011: 255-

258). 
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”Vi” och ”dem”-perspektiv 

De svenska ungdomarna beskrivs som västvärldens motbild vilket går i samma linje som 

orientalismen (Said 2004: 64). De är ociviliserade som inte går att lita på, speciellt runt vapen, 

och de sammankopplas med terrorism vilket är en fördom mot ”dem”. Denna systematiska 

skillnad återfinns i Saids första dogm. De betraktas inte som individer och en generalisering 

görs att de alla är muslimer även fast de kommer från olika delar av världen. Beskrivningen 

av människor från Orienten utgår enligt den andra dogmen enbart från ett perspektiv, det 

västerländska, utan någon större öppenhet för andra kulturer eller förståelse för att de har flytt 

från krig. Terrorism och islam verkar vara en del av de rasmässiga dragen och de porträtteras 

som radikalt annorlunda. De förknippas som brottslingar, precis som Saids studie påvisar, 

men även lögnare då de inte anses vara ”riktiga flyktingar”. Uppfattningen av Orienten och 

hur människor därifrån är och beter sig grundar sig inte i fakta utan baseras på en föreställning 

om hur man tror att det är, enligt den tredje dogmen. Den sista dogmen i Saids teori är att 

Orienten är något man antingen bör frukta eller ockupera vilket stämmer med det tankesätt 

som artikeln producerar, att människor från andra länder och speciellt muslimer, är något vi 

ska vara rädda för och måste kontrollera (Said 2004: 445). De använder sig av en 

avhumaniserande retorik där ungdomarna andrafieras för att de har ett annat etniskt ursprung. 
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5.2 Shariapoliser nu lagliga i Tyskland 

      Metros Viralgranskare sammanfattar att medier i september år 2014 rapporterade om ett fall i 

Wuppertal i Tyskland, där små grupper bestående av muslimska extremister patrullerade i 

staden. Männen bar orangea västar med ”shariapolis” tryckt på baksidan. Ledaren för 

aktionen uttalade sig angående västarnas tryck och sa att de bar det i några timmar för att 

väcka uppmärksamhet för att kunna påverka och rekrytera människor till deras extrema 

inriktning av islam. Händelsen hamnade återigen på agendan ett år senare när en domstol 

fastslog att de inte hade brutit mot lagen som rör offentliga sammankomster och uniformer 

vilket innebär att det inte är förbjudet att använda kläder med ”shariapolis” tryck på. De 

klargör samtidigt att det inte betyder att de har rätt att agera som medborgargarde. Metros 

Viralgranskare fastställer att Tyskland inte har tillåtit ”sharia-poliser”  trots Tommy Hanssons 

blogginlägg som hävdar motsatsen.  

     Hansson, en Sverigedemokratisk politiker, som är verksam som politisk sekreterare i 

Södertälje och tidigare redaktör för SD-kuriren, har skrivit ett blogginlägg om denna 

händelse. Blogginlägget har över 4000 interaktioner på Facebook och 14 kommentarer på 

bloggen (Metro u.å). Han skriver att denna grupp kräver att alla män och kvinnor som de 

möter på gatorna ska följa profeten Mohammeds föreskrifter. Hansson förklarar att detta bland 

annat innebär förbud mot sång, dans, alkohol och kvinnlig klädsel som är lättsinnig. Han 

berättar vidare att kvinnor har vittnat om hur de har hetsats att bära heltäckande kläder ”och 

det är inte bara muslimer som utsätts för dessa sentida brunskjortors hotfulla metoder: 

shariapolisens gorillor i Wuppertal har tillåtelse att huta åt ALLA de träffar på!”. Muslimerna 

beskrivs som ”busar” som har rätt att upprätthålla sin egen version av lag och rätt (Hansson 

2015-12-24). Inlägget innehåller även en video, som inte är en del av analysen, men som 

Hansson återberättar. Han skriver att inslaget berättar att Tyskland är på väg att begå ett 

nationellt självmord på grund av deras dåliga samvete för deras inblandning i förintelsen. Han 

skriver sedan, vilket uppfattas som hans egen tolkning, att förbundskanslern Angela Merkel 

har tillåtit denna utveckling genom att ha möjliggjort muslimsk invandring ”in i Europas 

hjärta”. Han länkar till en artikel av Aftonbladet som berättar om domstolsbeslutet och till en 

artikel angående händelsen från en hemsida som heter ”United with Israel: the global 

movement for Israel”. Han länkar också till en analys gjord av ”Gatestone Institute” om den 

muslimska demografiska utvecklingen i Tyskland och sammanfattar att det beräknas att det 

kommer att finnas cirka sex miljoner muslimer i landet innan slutet av år 2015. Han fastställer 
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sedan att det även finns svenska ”shariapoliser” i Stockholms förorter.  

      De beskrivs som ”yngre och skäggiga män som håller stenkoll på vad som sker i 

grannskapet”. De kvinnor som inte lever efter de patriarkala påbuden kan på ett enkelt sätt 

råka ut för en ”olycka”, exempelvis genom att ramla ner för en balkong. Han bifogar ännu en 

länk angående detta fenomen som nättidskriften ”Samtiden” gjort, som är SD:s tidning. 

Därefter skriver han om en händelse från ”den goda staden Borås” där en man ska ha avbrutit 

en lektion i svenska för invandrare (SFI) genom att skrika till läraren att hen är en dålig 

människa för att hen är kristen, att kvinnorna måste bära slöja och att skratt ska förbjudas. 

Hansson avslutar inlägget på sin egen blogg genom att skriva följande: 

 

”Om inget genomgripande görs i västvärlden för att stoppa den muslimska 

utbredningen och shariaspridningen dröjer det sannolikt inte särskilt länge innan 

vi har de nya brunskjortorna, fast nu med brandgula västar, marscherande över 

hela kontinenten. Det kan vi i så fall tacka den förda ”öppna-era-hjärtan”-politiken 

för” (Hansson 2015-12-24).  

Propaganda-tekniker 

Även denna text kan tolkas som vit propaganda då det finns en tydlig avsändare som uttrycker 

sina åsikter på sin egen blogg (Jowett & O’Donnell 1999: 12). Han vidarebefordrar fakta om 

händelser som har inträffat och bifogar länkar vilket framstår som övertalande och trovärdigt. 

Sättet han återberättar händelserna på är dock propaganda då det vinklas för att gynna hans 

syfte.  

     Blogginlägget är fokuserat på fenomenet om ”shariapoliser”. Resonemanget förenklas 

utifrån denna selektion när alla muslimer beskrivs som extremister och inga andra 

omständigheter tas i hänsyn trots att det är ett komplext ämne som kan studeras utifrån många 

olika perspektiv. Slutenheten framkommer tydligt när han förklarar att denna typ av polis 

även existerar i förortsområden i Sverige med många invandrare även fast inget fall av detta 

har rapporterats i Sverige. Detta bekräftas av att han inte länkar till en hemsida angående 

detta. Polariseringen mellan ”vi” och ”dem” sker bland annat via uppdelningen mellan ”den 

goda staden Borås” och muslimer som representerar det onda  (Hellspong 2011: 242-245). 

     De argument som tas upp kontinuerligt handlar om kvinnornas situation, att de måste bära 

slöja och bete sig på ett visst sätt och blir utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Fokus 

är dock på  att detta inte enbart innefattar kvinnor inom den kulturen utan även ”våra” 

kvinnor. Inom förstärkningen används även kategoriskhet då han uttrycker sig med stor 
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säkerhet när han skriver att begrepp som ”shariapolis” och ”shariadomstolar” inte är någon 

nyhet, det vill säga att det är något alla har koll på just nu. ”Shariautbredningen” beskrivs 

detaljrikt när exempelvis den ”muslimska demografiska revolutionen” presenteras. Meningar 

som att muslimer idag upprätthåller sin egen variation av lag och rätt på tysk såväl som 

svensk mark kan väcka känslor om att ”nu har det gått för långt” (Hellspong 2011: 247-249). 

     Hansson tillåter mottagaren att tänka vidare själv angående ämnet enligt förtätning. 

Exempel på det är att inlägget innehåller många länkar till andra informationskällor som 

bekräftar det han skriver och mer. Det kan också tolkas som att han vill förmildra sina egna 

kontroversiella uttalanden. Associativa bibetydelser används, som bland annat uttryck 

som ”sentida brunskjortor” och ”gorillor”. Föreställningar skapas genom att binda ihop 

uttryck som ”busar” i samband med ”lag och ordning” (Hellspong 2011: 250-254). 

     Han uttrycker sig direkt missvisande angående rättsfallet i Tyskland då han får det att 

framstå som att den tyska staten har gett dem rätt att vara ett medborgargarde och nämner inte 

lagen om offentliga sammankomster och uniformer som ligger till grund för beslutet att inte 

åtalas (Metro u.å). Det han skriver är lätt att misstolka även om han inte på ett lika tydligt sätt 

använder sig av de övriga tre teknikerna inom förklädnad (Hellspong 2011: 255-258). 

”Vi” och ”dem”-perspektiv 

Ett genomgående tema är att flyktingar och människor med annan bakgrund än europeisk 

likställs som muslimer. Medan västerlänningar är jämställda utövar orientalerna förtryck, ”vi” 

är lugna och rationella som följer regler medan ”dem” är aggressiva och ologiska som bryter 

mot regler och skapar nya enligt deras religion. De betraktas inte som människor utan som 

problem som bör lösas eller begränsas (Said 2004: 324-325). Det finns en skillnad mellan 

människor som främst har sin grund inom religion. Det bekräftar Saids teori om att den anti-

islamiska polemiken går att återfinna i dagens samhälle (Said 2004: 427). De tre företeelserna 

som Saids anser har bidragit till den förenklade och stereotypa bild av människor som 

härstammar från Mellanöstern och religionen islam återfinns i blogginlägget. Anti-arabiska 

och muslimska fördomar förekommer, motsättningarna mellan araber och Israel tydliggörs 

när Hansson hänvisar till den pro-Israeliska hemsidan som skriver negativt om araber och 

muslimer och för det tredje framställs människor med en annan etnicitet som så annorlunda 

att det inte går att identifiera sig med ”dem” (Said 2004: 96). En stereotypisk bild 

framkommer där alla muslimer är extremister och att kvinnorna ingår i ett kulturpräglat 

patriarkat där det framställs som att ingen kvinna egentligen vill bära slöja och är offer för 

männen och deras definition av islam.  



27 
 

5.3  Flykting vs terrorist 

 

Bilden ska föreställa en terrorist för IS som är en sunniextremistisk terrororganisation som har 

etablerat sig i främst Syrien och Irak med syftet att skapa ett islamiskt kalifat och propagerar 

för detta genom jihad som står för ett ”heligt krig” (Dagens nyheter 2015-09-21). Bilden, där 

det påstås att en person i själva verket inte är en flykting utan är en terrorist för IS som har 

lyckats ta sig till Europa, är falsk. Personen på bilden har identifierats av BBC och han är en 

känd syrisk rebell som tvärtom har stridit mot IS. Laith Al Saleh, har intervjuats av olika 

nyhetsmedier som bland annat BBC för sina insatser. Vid tillfället som bilden sparades hade 

den delats över 74 000 gånger på Facebook, över 7000 personer har gillat den och det finns 

nästan 3000 kommentarer att ta del av. Bilden publicerades av en person som inte går att finna 

längre, då han har blivit avstängd från Facebook. Han förklarar att han tog bilden från Twitter 

där den först hade publicerats. Han tillägger även att denna bild enbart är en av många inlägg 

han har gjort som berör invandring, islam och motstånd mot EU (BBC 2015-09-07). 
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Bild 1: Denotativ beskrivning 

En man står rakryggad, i en svart långärmad tröja med en beige väst över och tillhörande 

mössa och handskar. Han kollar rakt in i kameran och ler samtidigt som han håller i ett vapen, 

en kalasjnikov, högt framför sig. Han kisar in i kameran vilket tyder på att det är soligt och det 

beigea och gröna landskapet berättar för oss att han befinner sig i ett varmt land. Han står på 

en ödslig väg utan spår av andra människor eller byggnader men elledningen bekräftar att han 

är nära en civilisaton. Denominationen talar om för oss att bilden är tagen i juli 2014.  

 

Bild 1: Konnotativ beskrivning 

      Även om byxorna han bär är klassiskt militärmönstrade så tyder inte uniformen på 

överkroppen att han är en militär från ett västerländskt land. Frågan är därmed på vilken sida 

han är på, med eller mot ”oss”. Det är en ikon på en typ av soldat och vapnet är ett 

indexikalistiskt tecken på krig. Hans annorlunda uniform, hans mörka drag som indikerar att 

han har en österländsk härkomst och att han håller i en kalasjnikov skapar föreställningar om 

terrorism. Hans klädsel och det faktum att han ler på bilden och håller vapnet stolt framför sig 

är en symbol för terrorism och för tankarna till IS. Han kollar rakt in i kameran vilket ger ett 

självsäkert intryck och att han står för vad han gör utan att skämmas. 

Bild 1: Mytologisk tolkning 

Denotation                                               Konnotation 

Man                                                           Maskulinitet  

Ensam                                                       Blyg, utsatt, antisocial 

Militäruniform                                          Krig, styrka, hjälte  

Beige                                                         Kamoflouge, torka 

Vapen                                                        Våld, krig, terrorism, död  

Sol                                                             Sommar, ett annat land än Sverige 

Framåtvänd blick                                      Välkomnande, öppen  

Leende                                                       Glädje, lycka, stolthet 

Elledning                                                   Civilisation  

Träd                                                           Natur 
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Bild 2: Denotativ beskrivning 

Mannen bär en grön t-shirt där det står ”Thank you”, jeans, en svart ryggsäck, svarta glasögon 

med röda detaljer och håller i en bunt papper. Han står vid ett rostigt galler och kollar ut i 

horisonten och inte in i kameran. Bakom honom syns en stor grupp människor i en klunga. 

Denominationen talar om för oss att bilden föreställer en flykting som befinner sig på den 

makedoniska gränsen och är tagen i augusti 2015. 

Bild 2: Konnotativ beskrivning 

Bilden är en ikon av samma man men som befinner sig på en ny plats med nya människor. Vi 

förstår av den stora samlingen människor att de är där tillsammans och via denomitationen 

inser man att det dem har gemensamt är att de alla har flytt från sina hemländer. De blir en 

symbol för flyktingsituationen och det stora antalet som vill till Europa. Det välvårdade 

utseendet och solglasögonen är ett tecken på pengar. Mottagaren lägger först märke till den 

gröna tröjan, det enda färgglada i bilden, där det står ”Thank you” vilket utstrålar hopp om en 

bättre framtid. Papperna han håller i framstår som ID-handlingar som styrker hans 

flyktingstatus och indikerar att han är väl förberedd. 

Bild 2: Mytologisk tolkning  

Denotation                                                    Konnotation 

Man                                                                Maskulinitet  

Grupp människor                                           Gemenskap, vänskap, familj, socialisering  

Tryck på tröjan                                               Tacksamhet 

Grönt                                                              Natur 

Papper                                                            Viktiga dokument 

Solglasögon                                                    Sol, sommar, mode 

Bortvänd blick                                                Blyg, oärlig, kall  

Bekymrat ansiktsuttryck                                 Sorgsen, fundersam 

Galler                                                              Fängelse, begränsat utrymme 
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Förankring 

Under bilden står det ”Remember this guy? Posing in ISIS photos last year-now he's a 

'refugee'. Are we suckers or what!”. Ett genomgående tema är att misstänkliggöra flyktingars 

flyktingstatus genom att sätta citationstecken på ordet flykting. Det finns en rädsla i att 

terrorister ska ta sig in i Europa som flyktingar och utnyttja den flyktingsituation som pågår.     

     Texten är förenklad då den enbart utgår från ett perspektiv vilket bekräftar myten om 

flyktingar även om den är tagen ur sin kontext (Hellspong 2011: 242-245). Att sedan tillägga 

hur blåögda ”vi” är som tror att ”flyktingarna” faktiskt är i behov av hjälp med ett 

utropstecken istället för ett frågetecken i slutet av meningen går i samma linje som 

förstärkningsmetoden, kategoriskhet. Han uttrycker sig också med stor säkerhet när han antar 

att alla vet vem mannen är när han skriver ”remember this guy?” utan att ge mer detaljer, trots 

att det finns många syriska flyktingar (Hellspong 2011: 247). Sammanställningen av IS 

och ”flykting” skapar negativa föreställningar mot att acceptera flyktingar enligt syntes som 

ingår inom förtätning (Hellspong 2011: 254). Genom att endast skriva en rad så finns det inte 

utrymme för den fjärde propagandametoden och såldes sker ingen förklädnad utan oron 

framgår tydligt. Kommentaren till bilderna är dock missvisande. 

     Dessa typer av bilder och skrifter är en del av anti-flyktingpropaganda vars syfte är att 

uppmärksamma risken med inbäddad terrorism och få det att framstå som att det finns ett 

dokumenterat fall. Flyktingsituationen används därmed som stöd för högerextrema åsikter. 

Diskussion 

Genom att placera bilderna bredvid varandra skapas en liknelse vilket förstärks via 

förankringen. Propagandisten som skapade denna bild har haft som mål att överföra första 

bildens negativa associationer med den andra bilden som egentligen inte är 

uppseendeväckande. Sammanställningen av bilderna och den tillhörande kommentaren gör att 

det framstår som att han utger sig för att vara en flykting men egentligen är en terrorist som 

har blivit påkommen. Denna föreställning sammanfaller väl med det orientaliska tankesättet 

där kriminella gärningar sammankopplas med muslimer (Said 2004: 324). Det framkommer 

även att människor från Orienten bör fruktas och därmed även kontrolleras (Said 2004: 445) 

vilket gör att flyktingmottagandet måste minskas. Den ökar även polariseringen då människor 

sätts i olika fack. Risken med bilden är att människor från Syrien men också andra 

arabisktalande länder misstänks vara potentiella terrorister.  
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5.4 Rape, Rape, Rape-You can do it in Finland 

 

En bild där det påstås att flyktingar är fria att våldta kvinnor i Finland är falsk. Metros 

Viralgranskare fastställer att bilden har cirkulerat på sociala medier i snart tio år. Bilden har 

ingen anknytning till Finland utan kommer ursprungligen från Läkare utan gränser där 

våldtäktsoffer uppmanas att söka vård. Skylten var uppsatt i Liberia där våldtäkt är det brott 

som rapporteras in mest. Affischen är en del av en serie andra affischer med samma tema där 

våldtäktsoffer uppmuntras att söka gratis vård. I originalbilden är kvinnan mörkhyad men i 

ovanstående bild har hennes hudfärg ändrats till vit (Metro u.å.). 

 

Denotativ beskrivning 

Bilden föreställer tre mörkhyade män som alla är upptagna med att ta av sig byxorna. Den 

första mannen har ett svart linne på sig och vita kalsonger som syns då byxorna är halvt 

nerdragna. Det syns även att han har svarta flip-flopskor på sig. Han står upp bakom kvinnan 

och håller hennes händer rakt upp. Den andra mannen står upp i mitten, med ett vitt linne och 

gula kalsonger. Han håller händerna för sina jeans som han håller på att ta av helt. Den tredje 

mannen sitter nerhukad mellan kvinnans ben och håller sin ena hand över hennes kjol som 

han har dragit upp. Den andra handen håller han för sina blå kalsonger som han håller på att ta 

av. Kvinnan ligger hjälplös i mitten med endast en kjol på sig. De befinner sig i ett rum med 

blå väggar och grönt golv. Det finns ingen information om var bilderna är tagna men då 

Finland står med stora bokstäver över affischen så görs ett antagande om att det är i Finland 
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som våldtäktsscenen tar plats. Längst upp i det högra hörnet står det dock ”Vihreät”, i röda 

bokstäver och gul text undertill för att det ska bli extra synligt. Det är Finlands gröna parti och 

de kan därmed tolkas stå bakom propaganda-bilden. Metro rapporterar dock att det på 

originalbilden står ”Läkare utan gränsers belgiska filial” i samma hörn (Metro u.å.). 

Konnotativ beskrivning 

      Kvinnan blir en ikon för flyktingpolitiken och våldtäktsscenariot kan vara en symbol för 

öppna gränser. Männens placering runt kvinnan, hur de håller henne där dem är i maktposition 

och skymtandet av deras kalsonger är en index på att en våldtäkt kommer att ske. Männens 

enkla klädsel med enbart linne och flip-flopskor kan vara ett tecken på klasstillhörighet men 

även på kulturellt särskiljande då de kommer från varmare breddgrader. Den lätta klädseln 

indikerar även att det är sommar och färgerna grön och gul ger bilden en varm känsla trots att 

våldtäkt är något negativt. Männens ansiktsuttryck gör att de förstås som likgiltiga till deras 

handling. 

 

Mytologisk tolkning 

Denotation                                                              Konnotation 

En grupp män                                                          Maskulinitet, överlägsenhet, förövare 

Kvinna                                                                     Femininitet, underlägsenhet, offer 

Underkläder                                                             Sexualitet, nakenhet, sårbarhet 

Kjol                                                                          Kvinnligt, mode 

Flip-flopskor                                                            Sommar, semester 

Klara färger                                                             Glädje, värme, positivitet  

Nedslagen blick                                                       Ledsen, skamsen 

Likgiltigt ansiktsuttryck                                           Kall, känslomässigt frånvarande 
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Förankring 

På bilden står det ”Rape, rape rape, you can do it in Finland. Refugees can do anything! 

Contact the Finnish embassy now, you will not get punished!”. Förenklingen görs genom att 

sammankoppla etnicitet med kriminalitet. Tydligaste tekniken som används är dock 

förstärkning. Högst upp på affischen står det ”Rape, rape rape” i stora röda bokstäver vilket är 

ett exempel på emfas. ”You can do it in Finland” står det till vänster av bilden i mindre blå 

bokstäver. Under det står det ”Refugees can do” i rött och sedan ”anything” i stora svarta 

bokstäver och utropstecken vilket tyder på kategoriskhet där propagandisten uttrycker sig med 

säkerhet. Bilden kan tolkas vara en del av konkretionen där händelsen visas detaljrikt i visuell 

form snarare än skrift vilket fortfarande är känsloladdat.  Känsloladdningen skapas via ord 

men även visuellt (Hellspong 2011: 247-249). ”Contact the Finnish embassy now” står längst 

ner i rött och under själva bilden står det ”You will not be punished!” i svart. Genom att 

endast se bilden förstår man att det är ett våldtäktsscenario som utmålas men skriften har 

ingenting med bilden att göra. Därmed förstår man inte kopplingen till Finland förrän man tar 

del av förankringen. Bilden signalerar att Finland är i ett maktlöst tillstånd och saknar kontroll 

över det stora antalet flyktingar men även att våldtäkt ligger i deras natur.  

     Även den tredje propagandametoden, förtätning, används där propagandisten avsiktligen 

utnyttjar ord som har negativa betydelser, som våldtäkt (Hellspong 2011: 252). Det politiska 

partiets namn som står på affischen förespråkar en human flyktingpolitik där ”tröskeln för att 

erhålla asyl har varit mycket hög” (Vihreät, De gröna u.å.). Att sätta ”Vihreät” som en 

stämpel på affischen kan betraktas som ett försök att smutskasta partiet och den humana 

flyktingpolitik de förespråkar. Bilden målar upp ett skräckscenario om Finlands framtid om 

den typen av politik fortsätter att uppmuntras. Det är en del av pressuppositionen där 

mottagaren får möjlighet att utveckla sin tankegång (Hellspong 2011: 251). 

     Den sista metoden, förklädnad, sker genom en direkt lögn (Hellspong 2011: 251) då det 

står om lagändringar i Finland som inte har skett. Lögnen används som stöd för syftet att 

skapa en skrämsel-propaganda mot flyktingar, flyktingpolitik och öka hotet mot ”våra” 

kvinnor.  
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Diskussion 

      Flyktingar och invandrare beskylls ofta till att vara våldtäktsmän och det är en fördom som 

återfinns i högerextremistisk propaganda som bilden ovan har illustrerat. Denna myt kan 

tolkas grundas i det orientaliska tankesättet. Bilden har ändrats om för att uppmärksamma hur 

ett samhälle kan förändras då flyktingar har svårt att anpassa sig till västerländska regler och 

kulturella normer. Said menar att denna uppfattning beror på att orientalernas olikhet blir 

deras svaghet (Said 2004: 321). Kriminaliteten ligger i deras natur och kan inte förändras utan 

det är landet som måste acceptera denna olikhet och anpassa sig därefter så att våldtäkt blir 

lagligt. Våldtäkten blir således en metafor för en misslyckad integration och att säkerheten i 

landet är lågt på grund av högt flyktingmottagande. Det faktum att kvinnan från början inte 

var vit befäster stereotyperna om att det är invandare som begår våldtäkter och den hjälplösa 

vita kvinnan som offer. 
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6. Resultat och avslut 

Syftet med studien var att undersöka antiflykting-propaganda på sociala medier. I följande 

avsnitt presenteras sex myter som har framkommit vid analysen av materialet. Därefter 

besvaras uppsatsens frågeställningar och en diskussion kring Facebook som kanal för 

skapande och spridandet av rasistiska åsikter förs. Sammanfattningsvis kan det konstateras att 

det återfinns många likheter i materialet men som uttrycks på olika sätt. Det genomgående 

temat är att konstruktionen av ”dem” utgår från fördomsfulla antagande kring kultur och 

religion som sammankopplas med negativa egenskaper. Detta får flyktingar att framstå som 

att de inte är kapabla till att bo i ett västerländskt samhälle och att flyktingmottagandet bör 

begränsas. 

     6.1 Myt 1: Lyxflyktingar 

Vem är egentligen en ”riktig” flykting? Enligt propaganda-materialet som undersökts så har 

ingen ansetts vara en flykting utan alla är ”flyktingar”. Myten om lyxflyktingar indikerar att 

de saknar riktiga skäl att fly. Myten kan ha sin grund i en allmän sammanblandning mellan 

asylsökande, flykting och migrant som tidigare nämnt via Amnesty, i analysen av första 

artikeln. Missförståndet om lyxflyktingar resulterar i att allting dem gör ifrågasätts vilket 

analysen har påvisat. I ”Sweden: State-funded Muslim sniper training” bedöms dem öva på 

sin vapenhantering vilket ökar oron då de inte är ”riktiga flyktingar”. Detta ”bekräftas” av den 

jämförande bilden av Laith Al Saleh som påstås vara en del av IS. De anses inte ha giltiga 

anledningar till att få uppehållstillstånd utan misstänks ha en gömd agenda som leder oss 

vidare till den andra myten, flyktingar som terrorister. 

6.2 Myt 2: Inbäddad terrorism 

Myten om att det förekommer en inbäddad terrorism i form av flyktingar uttrycks i ”Sweden: 

State-funded Muslim sniper training” där Sverige anklagas för att träna terrorister och i bilden 

“Flykting vs terrorist” där personen anklagas för att vara en terrorist som utnyttjar 

flyktingsituationen och systemet. Det finns terrorister och sedan finns det flyktingar som flyr 

från terrorister och är offer för bland annat IS. Rädslan för terrorism kan tolkas grundas i 

okunnighet eller brist på förståelse för det som är annorlunda. Flyktingar blir i materialet 

synonyma med terrorister. Skillnaden mellan ”vi” och ”dem” uppfattas därmed som radikal. 

Även om det finns en risk att vissa flyktingar kan vara IS-medlemmar så är det baserat på 

materialet som har undersökts mer sannolikt att flyktingarna i Europa faktiskt är just 

flyktingar och inget annat.  
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6.3 Myt 3: Islamisering 

Terrorism sammankopplas med islam och ett genomgående tema har varit att ”muslimer 

håller på att ta över”. I allt material som analyserats uppvisades en rädsla för islamisering. I 

exempelvis ”Rape, Rape Rape-You can do it in Finland” uttrycktes rädslan för islamisering i 

Finland genom en hotkonstruktion om hur landets framtid kommer att se ut om de fortsätter 

att ha en human flyktingpolitik i linje med ”Vihreäts” ståndpunkt i frågan. Indirekt kan man 

utläsa att islamiseringen resulterar i att västerlänningar blir minoriteter i sina egna länder och 

att ”vi” måste anpassa oss efter ”dem”. Denna myt kan antas grunda sig i uppfattningen att 

invandrare inte betraktas som en av ”oss” utan exkluderas. En homogenisering görs i 

propaganda-materialet där alla flyktingar och människor med annan etnisk härkomst 

stereotypiseras som muslim och flykting även fast de kan vara ateister och födda i Europa. 

Det görs inte heller någon skillnad på de olika inriktningar som finns inom islam och 

muslimer likställs som extremistiska islamister, vilket vi såg i ”Shariapoliser nu lagliga i 

Tyskland”.  

6.4 Myt 4: Kulturellt hot 

Said menar att det västerländska perspektivet på Orienten bidrar till myter och ger en skev 

bild av verkligheten vilket tyder på en kulturell fientlighet (Said 2004: 433). I linje med 

orientalismen så uppfattas det som att flyktingar är så radikalt annorlunda att de inte kan bo 

och leva med västerlänningar. I ”Shariapoliser nu lagliga i Tyskland” och ”Rape, Rape, Rape-

You can do it in Finland” framstår islam som ett hot mot västvärldens kulturella normer och 

värderingar. Människor bemöts inte som individer utan blir ett med deras etnicitet eller 

religiösa tillhörighet. Det är en rasistisk världsuppfattning som befäst, förstärks och 

reproduceras i val av ord och formuleringar om flyktingar. Ett tydligt kulturellt hot i samtliga 

av de multimodala texterna har varit att flyktingar inte kan anpassa sig till det västerländska 

samhället och kulturen eller respektera lagar och regler, vilket leder oss vidare till den femte 

identifierade myten.  
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6.5 Myt 5: Brottslighet 

Det finns en skräck om att flyktingar ska komma till ”vårt” land och begå brott och att 

människor med utländsk bakgrund är mer benägna att begå kriminella handlingar. Flyktingar 

har som tidigare nämnt sammankopplats med terrorism och våldtäkt. I ”Shariapoliser nu 

lagliga i Tyskland” beskrivs det ett flertal gånger hur flyktingar bryter mot lagar och regler 

och gör vad dem vill utan respekt för det tyska rättsväsendet. Denna myt vidareutvecklas 

i ”Rape, Rape, Rape-You can do it in Finland” där bilden visar att Finland tvingas göra 

våldtäkt lagligt för att flyktingarna inte kan kontrollera sig. Saids teori har påvisat att 

människor från Orienten jämförs med det som är annorlunda i det västerländska samhället 

som exempelvis brottslingar (Said 2004: 324). Det kan tolkas som att kriminalitet är en del av 

de rasmässiga dragen och något som inte kommer att förändras, även om de integreras. 

6.6 Myt 6: Kvinnor som offer 

      I inledningen av uppsatsen beskrevs det hur ett falskt rykte på Facebook om att en ung kvinna 

hade utsatts för sexuella övergrepp av flyktingar resulterade i en planerad attack mot ett 

asylboende i Nynäshamn. Anledningen var för att ”skydda våra kvinnor” (Aftonbladet 2016-

02-11). Att kvinnor blir ett offer för flyktingmottagandet märks av i blogginlägget om 

shariapoliser där ”även våra kvinnor drabbas” och i bilden om våldtäkt av en vit kvinna som 

ursprungligen hade en annan hudfärg. Propagandan tydliggör att kvinnor är svaga och 

behöver skyddas. Det är en myt för att legitimera brott mot människor som ser ut att vara 

utrikesfödda och som argument för att minska flyktingmottagandet och på så sätt hävda att 

säkerheten för kvinnor ökar.  

      6.7 Slutsats och avslutande reflektioner 

       Resultatet visar att antiflyktingkampanjerna aktivt använder sig av de fyra propaganda-

teknikerna: förenkling, förstärkning, förtätning och förklädnad. Fokus är främst på att 

selektera information och vinkla det för att gynna propagandistens syfte inom förenkling, 

använda sig av värdeladdade ord och känslor inom förstärkning, utnyttja ord som har 

associativa bibetydelser inom förtätning och uttrycka sig missvisande inom förklädnad. 

Resultatet påvisar att digitaliseringen inte har inneburit större förändringar för hur propaganda 

utformas. Nätpropaganda utgår från samma klassiska propaganda-modell precis som 

massmediepropaganda trots att det är en annan distributionsform.  

     Flyktingar porträtteras som en avvikande population och andrefieras i termer av 

orientalism. ”Vi” definieras genom att vara motsatsen till ”dem” och särskiljandet bygger på 
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en falsk bild av Orienten som propagandisterna har målat upp. Flyktingar och invandrare 

benämns som en och samma grupp och homogeniseras. De får en kollektiv identitet, vilket 

grundar sig i föreställningen av Orienten, vilket därmed förminskar dem som individer. Detta 

bekräftas av att de benämns som substantiv. Alla generaliseras även till att vara muslimer, och 

ingen hänsyn till de olika inriktningarna inom islam görs. Propaganda-materialet ökar 

polariseringen i samhället.  

     Islamofobin är stark och muslimer är inte enbart ett misstänkt hot utan betraktas även som 

en fiende vilket beror på de sex identifierade myterna. Den underliggande diskursen blir att 

det inte råder en flyktingkris då det inte finns ”riktiga” flyktingar. Det är ”vi” i Europa som är 

offer för flyktingmottagandet, speciellt kvinnor. Det kan konstateras att antiflykting-

propagandan reproducerar myter med grund i orientalism. En annan aspekt är att denna typ av 

orientalism kan förstås som väldigt inriktad på just islam. 

     Det är ett nedsättande språkbruk som används där flyktingar jämförs med gorillor och 

beskrivs som inkräktare. Den avhumaniserande retoriken sker genom att inte benämna dem 

efter deras namn eller som individer utan refereras som exempelvis ”Third Worlders”. Språket 

skapar en åtskillnad mellan människor och upprätthåller ojämlika maktförhållanden där 

människor från västvärlden bedöms som överlägsna alla andra. Det kan tolkas vara ett resultat 

av en nationalistisk ideologi och en orientalisk konstruktion när människor beskrivs som 

subjekt. Ord har en stor makt vilket propagandan utnyttjar. 

     Facebook är en bra plattform för att sprida felaktig information då innehållet publiceras, 

delas, gillas och kommenteras snabbt och många kan ta del av det utan att de har någon 

koppling till varandra. Det är en kanal som har möjlighet att sprida propaganda och väcka en 

debatt. Innehållet på sociala medier gör att myterna kan förstås som sanningar. Rasismen som 

finns blir tydligare online och kan tolkas riskera att utgöra ett hot mot vår demokrati genom 

dess avsaknad av respekt för mänskliga rättigheter. Det är även viktigt att understryka att 

internet kan vara ett ställe där anti-rasism manifesteras och en god ton på debatter hålls.  

     Med utgångspunkt från uppsatsens resultat eftersträvar propagandisterna att framställa en 

viss typ av verklighet där fakta inte är prioriterat. Propaganda och myter existerar därmed 

oberoende av hur verkligheten ser ut och den nya tekniken gör att myter om flyktingar, 

antiflykting-kampanjer och hotbilder mot flyktingar riskerar att öka.  
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     7. Förslag på framtida forskning 

     Undersökningen av myter om flyktingar som skapas i antiflykting-propaganda på sociala 

medier har resulterat i tre förslag på framtida forskning.  

     Ett förslag på framtida forskning är att göra en analys av svenska mediers skildring av 

flyktingkrisen. Målet blir att undersöka om de sex framtagna myterna går att återfinnas i vårt 

dagliga nyhetsintag.  

     Bilden av Alan Kurdi, en treårig pojke som dog under båtflykten till Europa, påverkade 

politiker och Europa att öppnade sina gränser (GP 2015-09-03).  En intressant vinkel vore att 

studera om och i så fall hur svenska mediers skildring av flyktingar förändrades efter att 

bilden av Kurdi spreds över hela världen. 

     Som tidigare nämnt, i 6.7 Slutsats och avslutande reflektioner, kan sociala medier tvärtom 

vara en arena där propaganda utmanas och avslöjas. Denna typ av motståndsrörelse mot 

rasistiska inlägg har vuxit sig starkt vilket påvisas av att Metro numera har utökat sitt innehåll 

till att även innefatta Metro Viralgranskaren. Metros kritiska granskning av historier som får 

stor spridning på sociala medier finns att ta del av på deras hemsida och på Facebook (Metro 

2014-03-13). En undersökning om motståndsrörelser mot propaganda på sociala medier vore 

intressant att studera närmare.  
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