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Sammanfattning  

Syftet med denna kvalitativa studie har varit att analysera, åskådliggöra och jämföra vilka 

olika språkliga konstruktioner och retoriska modeller som används vid framställningen av 

immigration och mångkulturalism på de två nationalistiska hemsidorna, Avpixlat.info samt 

Friatider.se. Den metodologiska utgångspunkten för undersökningen har utgjorts av kritisk 

diskursanalys. De två hemsidorna ägnar sig åt nyhetsrapportering och det är artiklar från de 

båda sidorna som utgjort empiri för denna studie. Analysen vinner sin relevans genom att 

media utgör en viktig faktor kring vilka föreställningar som produceras och reproduceras i 

samhället och att dessa föreställningar sedan ger faktiska konsekvenser för samspelet 

människor emellan. Genom analysen upptäcktes ett flertal mönster som var återkommande i 

talet kring immigration och mångkulturalism, däribland tre framträdande diskurser. Dessa var 

en anti-etablissemangsdiskurs där man tydligt tog avstånd från och riktade kritik mot en tänkt 

maktelit i samhället, en ekonomisk diskurs där man utvärderade mångkulturalismen mot 

fonden av kronor och ören samt en kontroll- och övervakningsdiskurs där dessa två begrepp 

lovsjöngs samt framställdes som den lämpliga medicinen för att råda bot på de problem man 

ansåg att invandringen för med sig.   

Nyckelord: media, högerpopulism, kritisk diskursanalys, internet, islamofobi, nyhetsrasism.  
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Vi har under de senare åren kunnat se hur högerextremismens vindar blåst sig allt starkare 

över Sverige och detta är en tendens vi kan se över hela Europa. Partier långt åt höger på 

partiskalan ökar i anhängarantal över hela kontinenten och även om de olika rörelserna skiljer 

sig åt inom olika länder så präglas de alla ofta av typiskt populistiska idéer med åsikter 

rörande invandring, skatter, brott och nationalism
1
. Även inslag av xenofobi, en vilja till 

självständighet från tvingande EU-lagstiftning och inte minst en kritisk inställning till islam är 

vanligt förekommande. I Sverige har vi som en konsekvens av denna utveckling kunnat följa 

hur Sverigedemokraterna ökat i popularitet och detta är en tendens som ser ut att hålla i sig 

även framöver.   

Samuel Huntington presenterar i sin bok ”Clash of Civilizations” idén att det efter kalla 

krigets slut är och kommer vara skillnader i kultur och religion som kommer utgöra den 

primära källan för konflikt
2
. Detta är en tanke som är närbesläktad med Martin Barkers 

begrepp ”den nya rasismen” som innebär att som en konsekvens av den tabuläggning kring 

den rasism som grundar sig på ras och biologi som inträdde efter andra världskrigets slut så 

har rasismen förflyttats till att istället röra kulturell identitet
3
. Todd H. Green i sin tur 

konstaterar att en stor faktor till radikalhögerns framväxt grundar sig i ett missnöje med de 

kulturella skillnader som följt med den ökade islamistiska immigrationen till länder i 

Västeuropa
4. 

I takt med att den islamska populationen blivit större syns denna följaktligen mer 

i den offentliga sfären genom exempelvis byggandet av moskéer, utövande av halal samt att 

anhängarna bär för religionen signifikanta kläder m.m. Green konstaterar ett samband mellan 

islams ökade synlighet och inflytande och radikalhögerns framväxt.  

Green menar vidare att en primär faktor till att radikalhögern utvecklats till en livskraftig 

politisk kraft är dialog, eller bristen på sådan
5
. Han menar att denna politiska gren genom sin 

genomslagskraft stärker ett anti-islamistiskt narrativ vilket vidare spär på rädslan och 

fientligheten gentemot den muslimska minoriteten. Konsekvenserna av detta blir följaktligen 

att många icke-muslimer ej uppfattar muslimer som potentiella eller nödvändiga 

dialogpartners som skulle kunna berika det europeiska kulturella landskapet. Istället utmålas i 

linje med idéen om den nya rasismen alltså muslimer som hot mot den egna kulturella 

identiteten och de egna värdena. I och med detta upphör dialogen förklarar Green. För man 

vill inte gärna föra en dialog med ett hot; istället kontrollerar man eller behärskar det, och om 

det behövs så eliminerar man det
6
.  

Som ett led i denna utveckling har vi även kunnat följa hur tongångarna på internet blir allt 

hårdare och hemsidor, bloggar och nyhetsportaler med en kritisk inställning till dagens 

invandringspolitik växer både i antal och i antal följare. Den i media på senare tid kanske mest 

omskrivna i raden av dessa sidor är bloggen Avpixlat.info som har en tydlig kritisk hållning 

till etablissemanget i stort och invandring i synnerhet. Det har även framkommit att denna 

sida har tydliga kopplingar till ett flertal Sverigedemokratiska representanter, däribland Kent 

                                                           
1
 Taggart – Populism (2000). 

2 Huntington - The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. (1996) 
3 Barker - The new racism – Conservatives and the ideology of the tribe. (1981) 
4
 Green - Who speaks for Europe’s Muslims? (2012) 

5
 Ibid. s. 338 

6 Ibid. s. 338  
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Ekeroth, riksdagsledamot för partiet, som både finansierar sidan ekonomiskt och är med och 

påverkar dess innehåll
7
. Förr ett tag sedan avslöjades vidare ett antal andra representanter för 

partiet i Expressens reportage där de röjde identiteterna på de annars anonyma 

kommentatorerna på sidan. Kommentarernas många gånger öppet rasistiska karaktär ledde i 

detta fall till avhopp från ett par inom partiet högt uppsatta politiker
8
. Kopplingen mellan SD 

och denna sida är alltså stark och även om Expressens reportage ledde till avhopp så råder det 

inget tvivel om att denna internet-aktivitet för partiet är väldigt viktig och att denna haft stor 

betydelse för partiets framgång. Det är kring två av de mest framstående plattformarna för 

denna internet-aktivitet som denna uppsats kommer att kretsa.  

1.2 Inledning & Syfte 

Media har en unik maktposition i samhället genom sin stora genomslagskraft och direkta 

inflytande på befolkningen. Men alla avsändare och skribenter väljer ofrånkomligt ut ett visst 

stoff och väljer sedan en vinkel, förstärker, utesluter och formar sitt budskap på olika vis. Det 

är min övertygelse att dessa budskap både uttrycker föreställningar i tiden samt är med och 

påverkar perspektiven kring hur vi uppfattar vår omvärlds beskaffenhet. Därför vill jag i 

denna undersökning med en kritisk och textnära diskursanalys se närmare på hur detta 

meningsskapande går till.  

Avpixlat grundades 2011 som en efterföljare till den nedlagda bloggen Politiskt Inkorrekt. 

Sidan benämns ofta som en främlingsfientlig, högerextrem och rasistisk hatsajt och har alltså 

varit frekvent omdiskuterad i media under den senaste tiden. På sidan går att läsa att man 

beskriver denna som en opinionsbildande, nationalistisk blogg som vänder sig emot det som 

man omnämner som ”Politiskt korrekt media”. Namnet Avpixlat springer ur en kritik riktad 

mot traditionell media som man anser censurerar sitt innehåll med hjälp av pixling, dvs. den 

avidentifiering på bilder som sker genom en slags rutmönstring. Detta menar man ofta sker i 

kombination med ”vitpixling” där man också lättar upp hudfärgen på bilderna för att dölja 

gärningsmännens ursprung
9
. Namnet Avpixlat uttrycker alltså en symbolisk motreaktion mot 

denna vad man kallar skönmålning och sidans intention är istället att förmedla ”den 

oretuscherade” och sanna bilden.     

Utöver Avpixlat har vi i Sverige även kunnat följa hur en annan internetbaserad nyhetsportal 

med stark nationalistisk anknytning och med en invandringskritisk hållning snabbt växer i 

läsarantal, nämligen Friatider.se. Denna sida startade 2009 och är alltså lik Avpixlat till 

karaktären. Fria tider är enligt egen utsago en av Sveriges snabbast växande nyhetssidor och 

hade i maj 2013 så mycket som 770 000 unika besökare
10

. Båda dessa sidor är relativt unga 

men har en läsarkrets som alltså ökar explosionsartat i omfattning.  Båda hemsidorna placerar 

sig på en topp tio-lista över Sveriges mest besökta nyhetssajter
11

 vilket talar för vilken 

omfattning och vilket inflytande som dessa sidor står för.  

Att sidor av denna typ expanderar får alltså ses som en konsekvens av den högervind som 

sveper in över Europa och därför är det dessa hemsidor som kommer ligga i fokus för min 

undersökning. Ett övergripande syfte är att visa om, när och hur dessa två hemsidor via sin 

retorik i sin nyhetsförmedling upprättar gränser mellan ”vi” och ”dem”; mellan å ena sidan 

den tänkta läsargemenskapen och å andra sidan de människor och grupper som benämns som 

                                                           
7 http://www.dn.se/nyheter/politik/kent-ekeroth-medger-koppling-till-avpixlat/  
8 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17995037.ab  
9 http://avpixlat.info/om-avpixlat/  
10 http://www.friatider.se/var-tionde-svensk-laste-fria-tider-i-maj 
11 Uppgifterna är hämtade från http://Alexa.com - 2014-05-26 

http://www.dn.se/nyheter/politik/kent-ekeroth-medger-koppling-till-avpixlat/
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17995037.ab
http://avpixlat.info/om-avpixlat/
http://www.friatider.se/var-tionde-svensk-laste-fria-tider-i-maj
http://alexa.com/
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”ensamkommande flyktingbarn”, ”flyktingar”, ”invandrare”, etc. Undersökningen erhåller 

relevans då hemsidornas inflytande alltså ökar och det blir därför intressant att se vilken bild 

som förmedlas och vilka olika sanningsanspråk som görs på de två sidorna. Då dessa sidor 

och dess innehåll upptar stora delar av medieutrymmet får de således stor makt i 

konstruerandet av synen på invandring och dess konsekvenser. Därför ämnar jag att med 

denna uppsats undersöka hur denna konstruktion går till.  

1.3 Frågeställningar 

Följande frågor har varit vägledande i mitt arbete:  

1. Hur representeras och framställs ”de andra”? 

2. Vilka orsakssamband och effekter av mångkulturalism utmålas? 

3. Vilka retoriska strategier används för att väcka känslor och skapa opinion? 

4. Hur ser relationen mellan de studerade artiklarna och de artiklar som dessa i vissa 

fall bygger på ut?  

2. Tidigare forskning 

Under denna rubrik kommer jag redogöra för en del av den tidigare forskning som finns kring 

denna uppsats ämnesområde. Jag har formulerat tre teman som ibland på olika vis och andra 

gånger på liknande vis bidrar till att ge en bakgrund till ämnet som behandlas i denna studie. 

Det första ämnet har jag döpt till Den främlingsfientliga bloggosfären och detta avsnitt syftar 

till att behandla forskning som gjorts kring uttryck för främlingsfientlighet i 

internetsammanhang, ett sammanhang som måste ses som relativt nytt i 

forskningssammanhang i och med internets ännu ganska unga ålder. Det andra temat är 

Populism och detta avsnitt syftar både till att visa på tidigare forskning som gjorts på ämnet 

men också till att ringa in hur man tidigare har resonerat kring och definierat fenomenet 

populism. Frågor rörande vad det är och vad som är kännetecknande för det är centrala. Det 

tredje temat i denna del av uppsatsen är Representationer av islam i media. Detta avsnitt 

syftar till att kartlägga tidigare forskningsresultat kring hur muslimer och islam porträtteras i 

västerländsk media. Även om ingen knivskarp avgränsning mot just islam och muslimer har 

gjorts i denna studie så är det denna grupp som är mest frekvent förekommande samt 

kritiserad i materialet. Dessutom finns det rikligt med forskning kring just denna fråga.  

Forskningsartiklarna har sökts via databaserna Discovery samt Sociological Abstracts samt 

via vidaresökning utifrån intressanta artiklars referenslistor. De sökord som användes var 

främst: Racism, Media, Discourse, Populism, Extreme right, News, Immigration, Xenophobia 

och Internet. 

2.1 Den främlingsfientliga bloggosfären  

Mattias Ekman har med sin artikel Online Islamophobia: The relation between online news 

and the Swedish xenophobic blogospehere gjort en ansats till att undersöka tongångarna som 

är kännetecknande för talet på internet kring integrations- och immigrationsfrågor. Hans 

undersökning utgörs av en analys av tre utvalda islamofoba bloggars intertextuella och 

interdiskursiva relation till vad han kallar ”mainstream online news”. Bloggarna som 

analyserades var Politisk Inkorrekt (Idag Avpixlat), Fria nyheter och Nätverk mot politiskt 

korrekthet. Ekman menar att dessa bloggar utgör en del av ett allt hårdare debattklimat i den 

mainstreampolitiska diskursen kring dessa frågor. Denna förändring menar Ekman även går 

att se bland borgerliga och liberala partier i Sverige som på senare tid valt att inta en hårdare 
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linje vad det gäller immigrationsfrågor
12

.  Ekman slår fast att olika främlingsfientliga bloggar 

och hemsidor har kommit att utgöra en stor bidragande faktor för normaliserandet av 

rasistiska åsikter och att invandringskritiska grupper som exempelvis Sverigedemokraterna 

kan mobilisera opinion via dessa
13

. Ekman menar vidare att ett återkommande tema i den 

islamofoba diskursen grundar sig i en föreställning av en dikotomi där ”vår”, den 

västerländska, kulturen är direkt väsensskild från den islamska. Inläggen på bloggarna 

präglades av islamofoba föreställningar och känslan av att man utgjorde en sanningssägande 

motpol till den vad man ansåg vara censurerade mainstream-nyhetsrapporteringen var tydligt 

närvarande. Närvaron till denna andra rapportering fanns dock vara frekvent då alla tre av 

bloggarna ofta länkade och refererade till dessa artiklar.  
 

Ekman pekar på flera strategier och tendenser som var utmärkande bland de undersökta 

bloggarna. En vanlig tematik var att knyta invandrare till brottslighet. Detta genom att man 

ofta rapporterade om brottsrelaterade händelser där man tydligt pekade ut medlemmar av ut-

gruppen som förövare. De begångna brotten förklarades också vanligtvis med utgångspunkt i 

dessa personers annorlunda kulturella värderingar. Muslimer och invandrare förklarades 

genom kultur vara mer brottsbenägna och våldsamma och de knöts alltså ofta samman med bl. 

a. våldsbrott, våldtäkter och hedersrelaterat våld
14

. Ett andra återkommande tema var att man 

riktade en stark kritik mot etablissemanget som man ansåg arbeta för att tillintetgöra den 

svenska kulturen via sina invandrarvänliga åsikter och handlingar. ”De egna” skribenterna såg 

där som rakryggade sanningssägare som vågade stå upp och föra folkets talan mot det fega 

politiskt korrekta etablissemanget.  
 

Ekman slår avslutningsvis fast att denna typ av nätbaserade opinionsbildning båda kan främja 

demokratiska värden och därmed fylla en viktig funktion, men att dessa bloggar också kan 

utgöra en viktig plattform för mobiliserandet av främlingsfientliga- och rasistiska åsikter. 

Bloggarna som studerades hade även en väldigt stor och återkommande läsarkrets vilket 

innebär att deras inverkan och betydelse varken skall underskattas eller avfärdas.  
 

Katrina Hirvonen som idag är verksam vid ett hem för ensamkommande flyktingbarn 

genomförde 2013 en netnografisk undersökning där hon studerade representationer av dessa 

barn på nätet
15

. Hon var chockad över den främlingsfientlighet och motstånd hon såg när 

byggandet av hemmet för ensamkommande planerades och att stor del av protesterna yttrade 

sig på olika invandringskritiska internetforum födde idén till studien. Hon studerade tre av de 

största invandrarkritiska hemsidorna i Sverige; Avpixlat, Nordfront och Nationell.nu. Inom 

ramen för netnografi avtäckte hon hur en kombination av islamofobi och främlingsfientlighet 

präglade samtalsklimatet på dessa olika högerradikala sidor. Hon fann att den världsbild som 

präglade diskussionerna på dessa sidor syntes spegla konspirationsteorin Eurabia som innebär 

att muslimer ses som del av en konspiration som går ut på att islamisera Europa via 

immigration. Ensamkommande flyktingbarn framställdes i empirin som snyltande asylturister 

som kommit till Sverige för en ”all-inclusive”-resa. En annan vanlig framställning var att 

knyta de ”skäggiga ’barnen’” till kriminalitet och då inte minst våldtäkt. Man menade att de 

unga flickor som bodde i närområdet inte skulle våga gå ut och att dessa skulle riskera att bli 

överfallna. Men det var dock inte bara svenska flickor som ansågs leva i risk för våldtäkt utan 

hela det svenska samhället ansågs bli utnyttjat, attackerat, plundrat och våldtaget.  

                                                           
12 Ekman - Online Islamophobia: The relation between elite news discourse and increasing 

xenophobia in Swedish blogs. (2011) 
13

 Ibid. s. 6-8 
14

 Ibid. s. 9 
15

 Hirvonen - When hate becomes the norm. (2013) 
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Hon fann vidare att högerradikala sidor fungerar som en ekokammare för högerextrema 

åsikter. Studiens empiri bestod ”endast” av 288 kommentarer och 60 artiklar men det var 

uppenbart att även med detta snäva urval så var upprepningen stor vad det gäller ord, fraser 

och metaforer. På så vis menar Hirvonen att bilden av ett ”eko” i en ”kammare” var väldigt 

tydlig. Hon menar att besökarnas åsikter förstärks via sidorna och att sidorna skapar en miljö 

där åsikter som vanligtvis inte är socialt accepterade blir normen. Internet erbjuder en unik 

möjlighet att uttrycka sina kontroversiella åsikter, kontakta likasinnade – utan att någonsin 

ställas till svars. Hirvonen ser även i sin studie till samspelet mellan livet online på dessa 

forum och det ”verkliga” livet. Hon slår fast att dessa ocensurerade sidor är en starkt 

bidragande faktor till den normalisering av ett allt hårdare samtalsklimat som sker idag kring 

immigrationsfrågor. Hon drar sedan slutsatsen att detta hårdnande samtalsklimat tjänar 

Sverigedemokraternas intressen vars anhängare och sympatisörer också tydligt förekom i 

kommentarsfälten. Många av inläggen avslutades med ”SD 2014” vilket alltså syftade till 

riksdagsvalet som äger rum 2014.  

2.2 Populism  

Jan Jagers och Stefaan Walgrave undersöker i artikeln ”Populism as a political 

communication style: An empirical study of political parties’ discourse in Belgium”
16

 vad 

som kännetecknar den populistiska retoriken som ofta knyts till den extrema högern. 

Undersökningen är alltså gjord i Belgien och syftar till att reda ut i vilken utsträckning ett 

särskilt parti, Vlaams Blok, nyttjar en populistisk retorik. Inledningsvis slår man fast att det 

råder en viss oenighet kring detta begrepp och vad som skall anses vara kännetecknande för 

detta men att tre diskurstypiska element ändå brukar erkännas av de flesta. Det är vidare dessa 

tre element som utgör grunden för analysmodellen i undersökningen. Då denna definition 

även varit vägledande i denna studie presenteras nu de centrala elementen översiktligt. 

För det första så refererar alltid populism till ”folket” och rättfärdigar sina handlingar genom 

att tilltala och identifiera sig med den stora vi-gruppen. Populism är en strategi att mobilisera 

stöd för sina åsikter och därför utgör denna första punkt kärnan i begreppet. Det andra 

karaktärsdraget som är kännetecknande för populistisk retorik är att denna ofta präglas av och 

grundar sig i en känsla av anti-elitism. Detta innebär att man dels betonar avståndet mellan 

folket och eliten i samhället och dels förstärker fjärmandet från denna. Man ställer sig på 

folkets sida och kritiserar makthavarna i samhället för att vara ansvariga för den problematik 

man ser. Denna elit är relativt vitt definierad och kan bestå av exempelvis en politisk elit 

(partier, ministrar, etc.), men också media (tidningar, journalister, etc.), staten (myndigheter, 

etc), intellektuella (universitet, författare, professorer, etc.)
17

. Den tredje gemensamma 

nämnaren för populistisk retorik är att ”folket” eller den tänkta vi-gruppen beskrivs som en 

homogen grupp som i stora drag delar samma intressen och karaktärsdrag. De avvikande 

grupper som inte faller in under denna beskrivning pekas ut och blir föremål för en slags 

utestängningsstrategi. Den populistiska retoriken präglas i dessa fall kring att slå fast 

olikheterna mellan grupperna och idén kring att de oliktänkande aldrig kommer att kunna dela 

samma värderingar som vi-gruppen. De avvikande grupperna stigmatiseras således och 

definieras som ett hot mot och en börda för samhället. Problem i samhället beskrivs kunna 

härledas till- och vara orsakade av dessa grupper som med fördel beskrivs behandlas varsamt 

eller rent utav förflyttas eller elimineras från vi-gruppens territorium. 

Empirin för undersökningen bestod av material hämtat från TV-programmet PPB som sändes 

på den statliga kanalen VRT. I dessa program tilläts de olika partierna tala nästintill ostört till 

                                                           
16 Jagers, & Walgrave - Populism as political communication style. (2007) 
17 Ibid. s. 324 
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tittarna och på så vis formulera och sprida sitt budskap på det sättet de vill. För vardera av de 

sex största partierna i Belgien valde man slumpmässigt ut tjugo PPB-sändningar som alltså 

sammanlagt utgjorde runt 200 minuters material per parti. Detta material studerades sedan och 

man bedömde i vilken utsträckning de olika partierna använde sig av den populistiska retorik 

som formulerats ovan, hur ofta man refererade till folket, avfärdade samhällseliten, 

exkluderade särskilda grupper i populationen, etc. Man gjorde alltså en innehållsanalys där 

man studerade de olika uttalanden i programmen, placerade in dem under rubrikerna och 

räknade dem. Centralt för undersökningen var att forskarna gjorde en åtskillnad mellan vad 

man kallade ”bred populism” och ”tunn populism”. Till den förstnämnda placerade man anti-

etablissemangsretoriken samt exkluderingen av särskilda grupper. Tanken var att dessa två 

retoriska modeller kan förekomma hos flertalet partier i olika utsträckning och räcker inte i 

sig för att ringa in populism. För att visa prov på tunn populism bör man utöver dessa även 

referera till folket. Resultatet visade på en häpnadsväckande tydlighet där det högerextrema 

partiet Vlaams Blok klart skiljde sig från övriga partier och uppvisade höga resultat på alla tre 

indexen. Man ansåg sig vidare genom denna uppdelning har skapat en tydlig och 

multidimensionell modell för att studera populism.  

Jens Rydgren har genom Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola utgivit boken 

Från skattemissnöje till etnisk nationalism, Högerpopulism och parlamentarisk 

högerextremism i Sverige
18

. Samtidshistoriska institutet bedriver forskning med syfte att sätta 

in samtiden i ett historiskt sammanhang och det också denna ansats som ligger till grund för 

Rydgrens bok. Syftet med boken är att ge en bild av svensk högerpopulism – både 

skattepopulism och radikalhögerpopulism - under de 15 år som föregick 2005 när boken kom. 

Ambitionen, skriver Rydgren, är dock inte att enbart beskriva och redogöra för dessa två 

begrepps kronologi utan också att förklara betingelserna för dess framväxt och väljarmässiga 

framgång. En intressant distinktion som görs i boken är mellan populistisk ideologi och 

populistisk strategi. Populistisk ideologi kännetecknas av; en fientlig inställning till idén om 

en representativ demokrati och där man istället eftersträvar mer direktdemokrati som grundas 

på folkomröstningar, föreställningen om att ”folket” är en monolitisk grupp utan skillnader, 

idén om att ”eliten” eller ”etablissemanget” är särställt från vi-gruppen samt föreställningen 

att den egna ”ledaren” i form av det egna partiet, rörelsen, tidningen, etc. står på den egna 

gruppens sida
19

. Rydgren påpekar dock att man sällan finner denna populistiska ideologi i sin 

renaste form utan att partier och rörelser istället ofta visar prov på delar av denna samt tar in 

andra åsikter och ståndpunkter. Han påpekar också något som kan ses som självklart men som 

ändå är viktigt att påpeka, nämligen att populism är obunden politiskt.  

Populistisk strategi, eller mer konkret; anti-etablissemangsstrategin, i sin tur menar Rydgren 

bygger på att partiet eller rörelsen skapar en idé om att gruppen står i opposition till hela det 

politiska etablissemanget, samtidigt som det är av yttersta vikt att inte framstå som för extremt 

eller anti-demokratiskt
20

. Man menar istället att populism är demokratisk i och med att man 

anses föra majoriteten av befolkningens talan. Denna idé uppmärksammas även av Conovan 

också intresserat sig för populism och demokrati. Hon slår fast att populister ofta ser sig själva 

som äkta demokrater som ger röst åt folkets missnöje, ett missnöje som ignoreras av 

etablissemanget
21

. Rydgren menar vidare på att ett effektivt sätt för att sticka ut och skapa 

distans från de andra partierna är att förneka den pluralitet som de övriga partierna besitter. 

                                                           
18 Rydgren - Från skattemissnöje till etnisk nationalism, Högerpopulism och parlamentarisk 

högerextremism i Sverige. (2005) 
19 Ibid. s. 11 
20 Ibid. s. 15 
21

 Conovan – Trust the people!, s. 2 (1999) 
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Istället hävdar man att det endast är pseudoskillnader som skiljer de andra partierna åt och att 

det egna partiet eller den egna rörelsen är det enda tänkbara alternativet för att återge makten 

till folket. Makten som alltså bestulits folket av ”eliten”. Eliten som alltså medvetet stänger 

ute folket och agerar över huvudet på dessa.  

Conovan talar vidare om att populismens kännetecken, mobilisering mot politisk och 

intellektuell elit i samhället, inte bara medför en direkt och enkel stil utan att denna också 

innehar en slags kännetecknande sinnesstämning
22

. Hon menar att en väckelsekänsla ofta 

genomsyrar den populistiska rörelsen där tidigare politiskt oengagerade människor 

entusiasmeras och dras in i den politiska debatten. Denna emotionella ingrediens kan 

förvandla politik till en slags kampanj för att exempelvis rädda landet eller frammana en 

positiv förnyelse.  

2.3 Representationer av islam i media 

Efter terrorattackerna mot World Trade Center 2011 genomförde Marina Ghersetti och Anna 

Levin på uppdrag av integrationsverket en förstudie kring hur muslimer och islam 

porträtterades i svenska nyhetsmedier i rapporteringen efter händelserna
23

. Syftet med studien 

var att översiktligt kartlägga mediernas bild av islam och muslimer i nyhetsrapporteringen och 

detta var också en av studiens övergripande frågeställningar. Förstudien byggde på tre 

kvantitativa delstudier där man i den första analyserade det första nyhetsdygnet i ett antal 

stora dagstidningar efter attacken. Den andra studien är en översiktlig analys av den första 

månadens nyhetsrapportering i ett par större dagstidningar, Aftonbladet samt DN. Den tredje 

delstudien består i en analys av bilderna som publicerats i samma tidningar under samma 

månad. 

Man fann i studien ett flertal vad man kallar problematiska drag ur integrationssynpunkt i 

rapporteringen kring muslimer och islam när det gäller hur artiklarna i text och bild beskrev 

händelserna, religionen och de centrala aktörerna. Exempelvis bar beskrivningarna i de båda 

tidningarna följande drag; muslimska länder buntades ofta ihop och refererades till som den 

muslimska världen vilket innebar att föga hänsyn togs till de olika ländernas mångskiftande 

karaktär, muslimer beskrevs som obildade och känslostyrda, starkt troende muslimer beskrevs 

som farliga och extremt religiös användes ofta som synonym till extremt farlig, världen 

polariserades där väst beskrevs som bättre. Samtidigt som de muslimska länderna framställdes 

som religiösa, obildade och känslofyllda beskrevs västvärlden som civiliserad, demokratisk 

och tolerant. Vidare såg man även hur muslimska attribut mystifierades i rapporteringen vilket 

bidrog till att förstärka bilden av islam som exotisk och en för icke muslimer svårbegriplig 

religion
24

. Man fann alltså att rapporteringen präglades av en starkt förenklad och många 

gånger onyanserad bild av muslimer och islam.  

En annan genomförd forskningsartikel som berör detta tema är Racism in the news: a Critical 

Discourse Analysis of news reporting in two Australian newspapers.
25

. Denna undersökning 

bestod i att forskarna studerade hur muslimer och Islam porträtterades och framställdes i de 

två australiensiska tidningarna The Age och Herald Sun. Av de 1200 artiklar som publicerats i 

de två tidningarna som innehöll orden ”Islam” och ”Muslim” mellan 11 september 2001 och 

                                                           
22

 Ibid. s. 6 
23 Ghersetti & Levin - Muslimer och islam I svenska nyhetsmedier, om rapporteringen av 

terrorattackerna I USA den 11 september 2001. (2013)  
24

 Ibid. s. 19ff  
25 Teo - Racism in the news: a Critical Discourse Analysis of news reporting in two Australian 

newspapers. (2000) 
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31 december 2004 valde man ut 451 av dessa som sedan låg till grund för analysen. Man var 

tydlig med att i denna undersökning göra åtskillnad mellan då nyhetsrapporteringen utgjordes 

av ett negativt tonläge gentemot Islam och muslimer och när den behandlade vad man kunde 

bedöma som negativa kontexter. Ett mönster som framträdde var att språket i större delen av 

artiklarna utgjordes av ett neutralt och icke-uppviglande tonläge men att kontexten som 

artiklarna behandlade ofta var negativ. Som ett exempel på detta nämns en artikel som sakligt 

rapporterade om en självmordsbombning. Man fann för övrigt att detta tema var väldigt starkt 

representerat i båda tidningarnas artiklar, nämligen kopplingen mellan terroristiska aktioner 

och muslimer. Man fann också att följande termer frekvent användes i beskrivningen av 

muslimer och islam; fanatism, fundamentalism, radikalism, extremism. Muslimer beskrevs 

också på olika sätt vara arga och våldsamma och en inte alla gånger uttalad men ändå 

underförstått rädslobaserad diskurs som innebar att ”vi” ska ”frukta” ”dem” utmärkte 

artiklarna.  

En annan intressant slutsats forskarna drog var att även i de fall där det rapporterades om våld 

och utsatthet mot muslimer så utelämnades ofta utövarna eller de misstänkta utövarna av detta 

våld i artiklarna. Forskarna poängterar att även om det var så att varken polisen eller 

tidningarna visste vilka dessa förövare var så verkade artiklar där dessa eftersöks varit 

underrepresenterade i empirin. Förövarna tenderade således att bli osynliga i 

medierapporteringen vilket ledde till att istället kopplingen mellan muslimer och 

våldsamheter stärktes trots att muslimerna i dessa fall var offer.  

Ghersetti och Levin fann i sin studie, som ovan nämnts, att medierapporteringen präglades av 

en slapphet i det hänseendet att föga hänsyn lämnades till de muslimska ländernas 

mångskiftande karaktär då de ofta buntades ihop och benämndes som den muslimska världen. 

I denna studie har man sett om än inte samma så en liknande tendens då man funnit att vara 

muslim ofta framställs som synonymt med att vara arab (från mellanöstern/ eller med 

bakgrund från mellanöstern). Precis som Ghersetti och Levins studie menar man att detta dels 

speglar en okunnighet och dels förstärker en felaktig och förenklad bild av Islam och 

muslimer.  

En tredje studie på detta område genomfördes i Danmark av Mustafa Hussain
26

. 

Utgångspunkten för denna studie var att den socioekonomiskt marginaliserade positionen som 

innehas av etniska minoriteter hindrar en direkt kommunikativ interaktion mellan 

majoritetsgruppen i samhället och dessa minoriteter. Under sådana omständigheter spelar 

massmedia en kritisk och avgörande roll för att skapa en mellanetnisk dialog men media utgör 

också den primära kunskapskällan där majoritetsgruppen erhåller kunskap om 

minoritetsgrupperna. Denna studie är väldigt omfattande och innefattar flera frågeställningar 

med flera typer av datamaterial. Jag har dock valt att fokusera på den delen då man 

genomförde en diskursanalys i form av en innehållsanalys med ett narrativt fokus och där 

empirin bestod av inhemsk rapportering av minoritetsrelaterade frågor i press och TV. Man 

fann även i denna studie att när etniska frågor behandlades så låg störst fokus på negativa 

händelser och problem. De teman som var övervägande mest närvarande i empirin var ”brott 

och våld”, ”asyl- och immigrationsfrågor” samt ”rädsla för utvisning”. När minoriteter 

behandlades i media så var det vanligtvis alltså i en kontext där dessa grupper sågs som ett 

problem för ”oss”, i det här fallet danskarna eller det danska samhället. Man fann vidare att 

dem som var mest framträdande i den efterföljande debatten av rapporteringen utgjordes av 

motståndare till minoriteter, då främst muslimer och ”icke-vita”. En vad man bedömde som 

positiv artikelserie – ”Women of Islam” – genererade inte några större reaktioner medan 

                                                           
26

 Hussain - Islam, Media and Minorities in Denmark. (2000) 
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andra mer negativa rapporteringar resulterade i rena utbrott hos läsarna där kommentarsfälten 

svämmade över. Man fann vidare att det är väldigt få medlemmar av minoritetsgrupperna som 

själva deltar i debatten i pressen. När de väl deltar har man sett att deras roll verkar vara 

begränsad till att antingen klaga över diskriminerande behandling av sociala institutioner eller 

till att inta en försvarsposition där de tillbakavisar olika angrepp mot deras grupp från 

medlemmar av majoritetsgruppen. Man ansåg också att mediarapporteringen runt etniska 

minoritetsgrupper reproducerade en diskurs som legitimerade etnisk ojämlikhet. Den 

övergripande konklusionen av studien blev att bristen på personliga erfarenheter av kontakter 

med minoritetsgrupper hos läsaren i kombination med den rapportering som fördes i media 

ledde till en reproduktion av fördomar och stereotyper.  

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Jag har med forskningsavsnitten ovan dels försökt placera in denna uppsats i en kontext och 

dels försökt redogöra för en del av den forskning som gjorts på några av de områden som 

denna uppsats behandlar. En åtskillnad har försökts göras genom skapandet av de olika 

temana men i verkligheten finns givetvis inte dessa tydliga avgränsningar utan istället 

angränsar och samverkar ofta dessa till och med varandra.  

Den tidigare forskningen kring den främlingsfientliga bloggosfären talar för att internets 

framväxt skapat förutsättningar för att forum där likasinnade lättare kan knyta kontakt med 

varandra och sprida sina åsikter. Den anonyma aspekten som erbjuds via detta forum har 

ansetts bidra till att ett allt hårdare debattklimat har skapats. Dessa nätbaserade forum utgör 

grogrund för starka och kontroversiella åsikter och bidrar på så vis till att tänja och skjuta 

fram gränserna för talet kring immigrationsfrågor. Ekman som forskade kring den 

intertextuella relationen mellan bloggar och mainstreammedia fann även i sin undersökning 

att populistiska mönster var framträdande i materialet. Detta ledde oss in på det andra temat, 

Populism. Ett syfte med detta forskningsavsnitt var att ringa in vilka retoriska mönster och 

strategier som är kännetecknande för detta fenomen. Forskningen visade att främst tre element 

kunde ses som representativa för den populistiska retoriken. Den refererar ofta eller alltid till 

folket, den härbärgerar en anti-elitistisk åskådning samt utmålar folket eller den egna gruppen 

som en ytterst homogen grupp där avvikare tydligt utestängs. Dessutom stärker forskningen 

sambandet mellan populism och ett emotionellt engagemang vilket skulle kunna vara en av 

delförklaringarna till populismens spridning och framgång i olika sammanhang.  Det tredje 

temat i den tidigare forskningen rörde hur islam och muslimer porträtterats i media. Man bör 

vara medveten om att merparten av forskningen på detta tema på ett eller annat vis relaterar 

till den nyhetsrapportering som ägde rum i efterdyningarna av terrorattackerna i USA den 11 

september 2001 eller efter andra terrorattentat. Detta påverkar rimligtvis rapporteringen men 

likväl så kartläggs genom forskningen vilka representationer kring islam och muslimer som 

framställs i media. Forskningen på detta tema visade på flertalet mönster i rapporteringen som 

kunde tolkas skapa och upprätthålla gränser mellan vi och dem. En nonchalans eller 

okunnighet ansågs vara framträdande vilket i sin tur ansågs bidra till en missvisande och 

felaktig rapportering. Vanligt förekommande var att man generaliserade kraftigt kring 

utgruppen och kopplade samman denna med våldshandlingar, obildning samt en bristande 

moralisk värdegrund.  

2.5 Denna studie som forskningsbidrag 

Det finns som presenterats ovan undersökningar gjorda både kring Avpixlat, och liknande 

sidor, samt textbaserade analyser kring mediarepresentationer av minoritetsgrupper i media. 

Men när exempelvis Ekman studerar Avpixlat så ligger huvudfokus på dess intertextuella 

relation till mainstreammedia, och när exempelvis Ghersetti & Levin studerar representationer 
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av muslimer och Islam så är det även här representationer i traditionell media som studeras. 

Syftet med denna studie är alltså att genomföra en textnära analys av de nyhetsartiklar som 

publiceras på just Avpixlat och Fria Tider. Någon tidigare undersökning med denna ansats 

och med de frågeställningar som ämnar besvaras har mig veterligen aldrig tidigare 

genomförts. Därför är min förhoppning att denna studie skall kunna bidra med kunskap 

genom att kartlägga de språkliga konstruktioner och de retoriska strategier som framträder på 

just de för denna undersökning ifrågavarande hemsidorna.  

3. Teori och metod 

3.1 Diskursbegreppet 

Diskursbegreppet är ett både mångsidigt och omstritt begrepp med flera definitioner. 

Begreppets innebörd varierar beroende på vilken position inom diskursanalysen som för 

tillfället fyller det med mening
27

. Vivien Burr presenterar detta till trots en övergripande och 

allmän bild av begreppet som kan ses som tillfredsställande i de allra flesta sammanhang. Hon 

beskriver att diskurs kan ses som en samling utsagor (historier, bilder, påståenden, metaforer 

osv.) som gemensamt producerar en specifik konstruktion av ett fenomen (t.ex. en händelse, 

en situation, ett område osv.)
28

. Gemensamt för all diskursanalys är också att man inte ser på 

språket som ett neutralt betydelsebärande medium utan man menar att ett sätt att tala om 

världen inverkar på hur vi senare ser på vår omvärld, våra relationer och våra identiteter
29

.  

Faircloughs definition av diskursbegreppet ligger i linje med ovan nämnda definitioner då han 

också använder uttrycket för att referera till talat eller skrivet språk
30

. Han ställer sig också 

kritisk till bilden av språk som enbart representation och menar istället att ting i vår 

omgivning i stor utsträckning skapas genom språket. Men han menar också att vi heller inte är 

helt fria att använda språket som vi vill och skapa vår värld helt individuellt. Istället betonar 

han hur vi dels använder och påverkas av olika situationella variabler. Centralt i Faircloughs 

diskursbeskrivning är att den diskursiva praktiken, språkanvändandet i detta fall, alltid står i 

ett dialektiskt samspel med olika större sociala praktiker. Vi lever således i ett sammanhang 

där yttre strukturer påverkar hur vi tänker och talar kring olika fenomen samtidigt som sättet 

vi talar kring dessa fenomen även påverkar de olika yttre strukturerna. Han beskriver alltså ett 

dialektiskt förhållande där de båda praktikerna således ömsesidigt påverkar och konstituerar 

varandra om vartannat
31

.  

3.2 Kritisk diskursanalys 

Att kalla ansatsen för kritisk kan vara ett sätt att påminna sig om att problematisera vårt eller 

andras sätt att tala om världen. Vårt tal får nämligen ofrånkomligen konsekvenser som vi inte 

alltid varken reflekterar över eller är medvetna om under normala omständigheter. Fairclough 

poängterar att varje möte eller social situation innehar olika maktaspekter som vi ofta tar för 

givna och som påverkar vårt samspel på olika sätt
32

. Det kan handla om föreställningar kring 

varandras rättigheter, kunskaper, identiteter, relationer, m.m. Genom vårt samspel bekräftas 

olika föreställningar som riskerar att nå en slags ”sunt-förnuft-nivå”. De olika 

                                                           
27 Jørgensen & Philips - Diskursanalys som teori och metod. s. 7 (2000) 
28

 Burr - Social Constructionism. s. 64 (2003) 
29

 Ibid. s. 7 
30 Fairclough - Discourse and Social Change. s. 62 (1992) 
31 Ibid. s. 63f 
32 Fairclough - Media Discourse. s. 54 (1995) 
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föreställningarna kan då bli svåra för oss att lägga märke till och reflektera över utan de tas 

kanske istället för givna. På så vis kan alltså olika föreställningar och maktskillnader i 

samspelet mellan människor upprätthållas. Den kritiska diskursanalysen är ett verktyg för att 

studera hur olika sociala och kulturella maktdiskrepenser återspeglas i text och tal. En central 

tanke inom denna ansats är vidare att man som forskare inte behöver göra några anspråk på att 

ställa sig neutral i förhållande till forskningsfrågan. Istället är tanken att man genom att 

kartlägga och belysa olika maktskillnader skall kunna påverka och förändra
33

. Börjesson och 

Boreus pekar även de på språkets föränderlighet och dess relation till vår uppfattning av 

världen. De slår fast att olika förändringar blir möjliga i och med att det ständigt finns 

alternativa sätt att artikulera text och diskursiva praktiker
34

. Genom att belysa vilka olika 

maktrelationer som framträder i texterna kan man alltså söka luckra upp förhärdade och 

förgivettagna fördomar. Då syftet med denna uppsats är att se till hur olika versioner av 

verkligheten artikuleras på två nyhetssidor har denna metodologiska ansats ansetts vara väl 

lämpad.  

3.3. Faircloughs tredimensionella modell 

Fairclough har enligt Jörgensen och Philips utvecklat den kanske mest anpassade metoden 

inom kritisk diskursanalys för studiet av kommunikation, kultur och samhälle
35

. Hans modell 

kan beskrivas som tredimensionell och som med sina tre analysnivåer skapar möjlighet att 

studera diskurser och dess inverkan på samhället både utifrån ett mikro- samt 

makroperspektiv. Han menar att varje utsaga eller språkbruk har tre dimensioner: den är en 

text, en diskursiv praktik och en social praktik
36

. Att studera språkbruket som text innebär att 

man på mikronivå ser till vilka rent lingvistiska och språkmässiga egenskaper texten har. När 

man i det andra steget analyserar den diskursiva praktiken innebär detta att man ser till de 

produktions- och konsumtionsprocesser som påverkat textens utformning. I det tredje och 

största steget ser man till den större sociala praktiken på makronivå som den kommunikativa 

händelsen är en del utav.  

 

Figur 3.1.   Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys (1992:73). 

                                                           
33 Jørgensen & Philips - Diskursanalys som teori och metod. s. 69f (2000) 
34 Bergström & Boréus - Textens mening och makt. s. 325 (2005) 
35 Jørgensen & Philips - Diskursanalys som teori och metod. s. 66 (2000) 
36 Ibid. s. 74 
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Fairclough argumenterar för att en fullständig och djupgående analys bör inkludera alla de tre 

stegen och det centrala målet för hans kritiska diskursanalys är att se till förhållandet mellan 

språkbruk och den sociala praktiken
37

. Modellen är ursprungligen skapad för att kunna bidra 

till en kartläggning av en social ordning och se till utifall en diskursiv praktik upprätthåller en 

sådan eller istället bidrar till en förändring av densamme. Jag har dock detta till trots pga. 

denna C-uppsats omfattning och med bakgrund av frågeställningarna för denna uppsats valt 

att exkludera det tredje steget helt från min analys. Istället har jag fokuserat på de två första 

stegen. Av dessa två steg så upptar det första, som rör den lingvistiska analysen, i sin tur störst 

del i denna studie. Nedan behandlas dessa två steg närmare. 

Textnivån 

På textnivån i Faircloughs analysmodell studerar man alltså textens lingvistiska egenskaper. 

Man gör en närstudie på bl.a. textens vokabulär, grammatik och ser till de olika 

sammanhangen mellan textens olika satser
38

. Genom att göra detta kan man studera hur olika 

diskurser förverkligas textuellt i den ifrågavarande empirin. Man intresserar sig här bl.a. för 

att se till hur förhållandet mellan talare och uttalande ser ut, vilken ”ställning” skribenten tar 

till det sagda eller rättare sagt vilka innebörder texten andas. Detta är en distinktion som är 

värd att påpeka. Inom diskursanalys ses all empiri som fristående och den får tala för sig själv. 

Man lägger således ingen vikt vid vad skribenten eller subjektet bakom texten har tänkt eller 

menat med det skrivna. Det intressanta är istället att se till hur texten yttrar sig, vad den kan 

sägas göra och vad det sedan kan tänkas få för konsekvenser. Subjektet som står bakom 

texten är alltså i sig egentligen helt ointressant. Men för att studera hur texten framträder är 

det ändå behjälpligt att försöka se till exempelvis vilken talarattityd som präglar det skrivna 

eller vilket sanningsanspråk som görs och i vilken utsträckning. Men det är alltså viktigt att 

komma ihåg att studien inte rör skribenten utan enbart texten. Vidare kan man på denna nivå 

studera vem som framställs som agent eller ansvarig för de olika händelser som presenteras i 

texten eller analysera interaktionell kontroll, det vill säga se till vem som bestämmer 

ordningen och kommer till tals i texten
39

. Man arbetar alltså i detta steg med texten på olika 

nivåer och med olika lingvistiska verktyg och begrepp för att se hur texten presenterar en 

helhet och sammanhängande historia. Det finns ingen exakt modell eller några precisa 

direktiv för vilka verktyg och begrepp som bör användas utan de är upp till forskaren själv att 

tillämpa de medel som anses lämpliga för att besvara analysens problemformulering
40

. Vilka 

analytiska begrepp som varit centrala för denna uppsats presenteras under textanalysdelen 

under rubriken ”Genomförande” nedan.  

Diskursiv praktik 

När man analyserar den diskursiva praktiken intresserar man sig för under vilka 

omständigheter och förhållanden som texten producerats samt hur den konsumeras
41

. Ett 

exempel på detta är att se till hur processen för en texts tillblivelse ser ut. Om man som i 

denna uppsats tittar på artiklar så kan man exempelvis intressera sig för vilka olika instanser 

texten har passerat innan den hamnat i tryck. Fairclough använder sig även av begreppet 

                                                           
37 Ibid. s. 76 
38 Ibid. s. 75  
39 Ibid. s. 87 
40 Ibid. s. 81  
41 Ibid. s. 85  
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intertextuell kedja som innebär att man i det fall som ”samma” text figurerar på olika ställen 

undersöker hur denna har förändrats mellan de olika sammanhangen för att genom detta 

kunna säga något om de produktionsförhållanden som spelat in vid textens tillblivelse. 

Fairclough brukar dock inte lägga så stort fokus på just denna del av den diskursiva praktiken 

utan brukar istället mestadels utgå ifrån en lingvistisk utgångspunkt och analysera vilka 

diskurser som texten bygger på (interdiskursivitet) och hur texterna bygger på andra texter 

(intertextualitet). Jag har för min uppsats valt att likt Fairclough fokusera på dessa två senare 

nämnda begrepp och vad dessa innebär presenteras närmare under genomförande-delen 

nedan.   

3.4. Genomförande 

3.4.1 Urval, datainsamling och avgränsning 

Empirin för denna undersökning utgörs av redan befintligt material i form av artiklar som 

hämtats från Avpixlat.info respektive Friatider.se. Dessa hemsidor har valts ut då de bedömts 

som mest inflytelserika bland liknande sidor då de har störst antal läsare och publicerade 

artiklar av de sidor som har ett tydligt kritiskt förhållningssätt till invandring och övrig medias 

framställning av frågor rörande detta ämne. Tanken är att dessa sidor som har en stor läsekrets 

i större utsträckning påverkar den allmänna synen kring de frågor som denna uppsats 

behandlar än exempelvis en mindre lokal tidning. I och med detta utgör artiklar från dessa 

sidor bra och relevant empiriskt analysmaterial i denna studie.  

Det initiala steget i min urvalsprocess bestod i att alla artiklar som publicerats på de båda 

hemsidorna under en tvåmånadersperiod, mellan 2013-09-10 till och med 2013-11-10, 

samlades in. Anledningen till att materialet samlades in från en lite längre tidsperiod var att 

minska risken för eventuella signifikanta händelsers inverkan på empirin. Under denna period 

publicerades på Avpixlat.info totalt 638 artiklar och på Friatider.se publicerades 441 artiklar. 

Efter insamlandet påbörjades en översiktlig läsning av artiklarna där deras relevans i 

förhållande till denna uppsats frågeställningar bedömdes utifrån ett antal subjektivt utvalda 

kriterier. Detta i syftet att söka få ett så pass intensifierat urval som möjligt. Jag fann att 

artiklarna på dessa sidor behandlade ett ganska brett spektra av frågor och därför valdes aktivt 

artiklar som föll utanför forskningsfrågan, och istället exempelvis behandlade utlands- och 

eurofrågor, bort för att giva plats åt de artiklar vilka istället på olika sätt berörde en beskriven 

invandringsproblematik i Sverige. Det lades alltså stor vikt vid att artiklarna behandlade 

inhemska händelser och att de på ett tydligt sätt kunde kopplas till frågeställningarna för 

denna uppsats.  

Efter denna avgränsning återstod 198 samt 101 artiklar från Avpixlat.info respektive 

Friatider.se. Dessa artiklar lästes sedan igenom mer noggrant i syfte att jag som forskare 

skulle få en tydligare bild av vad som behandlades inom fältet, artiklarnas innehåll och form i 

allmänhet, samt upptäcka eventuella skillnader mellan de olika källorna. Utöver de 

formulerade frågeställningarna för denna uppsats var även följande frågor vägledande i min 

läsning: Vilket språkbruk är det som används? Vilka är det som kommer till tals i artiklarna? 

Vilken målgrupp riktar sig texterna till? Vilka kategorier och subjektspositioner framställs i 

texten? Processen kring att utröna olika mönster i texterna var således påbörjad.  

Efter detta valde jag ut 4 artiklar, 2 från respektive tidning, som jag ansåg intressanta att 

studera i en djupare textanalys. Detta urval kan beskrivas som ändamålsenligt då jag alltså satt 

upp ett antal kriterier för artiklarna och subjektivt valt ut dessa för att söka besvara min 

forskningsfråga. Urvalet kan vidare beskrivas som intensifierat vilket av Patton beskrivs som 

ett informationsrikt urval som intensivt illustrerar det som är av intresse utifrån studiens 
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syfte
42

. Jag valde även artiklar som jag efter min genomläsning av materialet efter den första 

gallringen fann vara representativa för tidningarnas innehåll i stort. Avgränsningen till 4 

artiklar gjordes mot bakgrunden att det ansågs vara ett fullt tillräckligt omfång för det 

detaljerade och textnära analysförfarandet som följer med Faircloughs analysmodell och för 

att uppfylla studiens syfte.  

3.4.2 Analysförfarande  

Textuell analys  

Fairclough menar alltså att vi med språket skapar och upprätthåller olika diskurser som sedan 

har en konstruerande effekt på vår samlevnad. Han lyfter fram tre primära aspekter av hur 

diskurser utövar detta inflytande
43

. Han menar att diskurser har följande tre funktioner, en 

identitetsfunktion, en ”relationell” funktion och en ”ideationell” funktion. Med den första 

funktionen som rör identiteter menar han att vårt språkanvändande bidrar till att skapa och 

upprätthålla olika diskurser som på olika sätt konstruerar våra olika sociala identiteter, är 

exempelvis konstruktionen av deltagarna i en text förenklad och simpel eller är den istället 

komplex och ambivalent och vilken funktion fyller i så fall detta? Den andra funktionen 

innebär att diskurserna hjälper till att konstruera våra sociala relationer, det vill säga vilket 

relationellt förhållande vi har till varandra inom den ifrågavarande diskursen. Och sist med 

den tredje funktionen belyser han hur olika diskurser bidrar till konstruktionen och 

upprätthållandet av olika kunskapssystem och trosuppfattningar i samhället. Ideation är ett 

begrepp som berör processen för idéskapande
44

. Idé i detta sammanhang innebär alltså en 

föreställning om världen och dennes beskaffenhet. Exempelvis kan man titta på vad det är 

som framträder och emfaseras samt förminskas eller rent av döljs i texten och analysera vad 

detta kan tänkas säga om hur ”sanningen” framställs?  

 

Med bakgrund av detta har jag vid min textanalys använt mig utav ett antal olika lingvistiska 

analysverktyg som hjälpt mig att identifiera hur de olika artiklarna förhåller sig i relation till 

dessa tre områden.  

 

Transitivitet: 
Detta begrepp är en av nyckelkomponenterna under temat ideationell grammatik och 

behandlar processer och hur dessa kopplas till olika deltagare samt till olika omständigheter
45

. 

Transivitetsprincipen kan enkelt uttryckas som ”vem gör vad och mot vem”. En text skulle 

exempelvis kunna beskriva hur ”en man kastade en tärning” och i det fallet så är alltså 

mannen agenten som påverkar subjektet tärningen. Viktigt att minnas är dock att detta endast 

är en grammatisk riktningskonstruktion som inte nödvändigt behöver säga någonting om en 

faktisk riktning i ”verkligheten”. Man skulle exempelvis kunna tänka sig en alternativ 

beskrivning av händelsen där istället ”tärningen föll ur mannens hand”. I det fallet ges 

tärningen istället för mannen ett agentskap i händelsen och det blir mannen istället för 

tärningen som blir det påverkade subjektet. Att studera transitivitet innebär att försöka avtäcka 

och klarlägga vilken bild av världen och skeenden i denna som framgår i den studerade 

texten
46

. Man kan alltså se hur agenten i texten konstrueras, vad denna beskrivs göra och vad 

                                                           
42

 Patton - Qualitative Research & Evaluation Methods. s. 234 (2002) 
43 Fairclough - Discourse and Social Change. s. 64  (1992) 
44 Holmberg, Karlsson, & Nord - Funktionell textanalys. s. 21 (2011) 
45 Ibid. s. 22 
46 Ibid. s. 23 
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detta får för konsekvenser. Nedan presenteras en av Halliday
47

 framställd tabell där en 

summering av olika transitativa processtyper presenteras. Denna tabell har varit vägledande i 

analysarbetet i denna uppsats.  
 

 

Tabell 1. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Processtyp   Exempel 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Materiell 

 Handling  Lejonet bet turisten 

 Händelse  Statsministern avgick 

Beteende   Hon log mot honom 

Mental  

 Perception  Jag hade inte upptäckt det 

 Affektion  Marie gillade presenten 

 Kognition  Ingen trodde på hans historia 

Verbal   John sa att han var hungrig 

Relationell   

 Attribution  Sara är klok 

 Identifikation  Tom är ledaren 

Existentiell   Det var en storm 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Modalitet: 

Grad av modalitet i en utsaga beskriver enkelt uttryck vilken grad av instämmande som finns 

hos skribenten till det skrivna vilket i förlängningen bidrar till att om detta ses som 

förhandlingsbart eller inte. En text kan beskrivas som ett interpersonellt möte mellan skribent 

och presumtiv läsare och olika grad av modalitet i ett uttalande lämnar alltså olika utrymme 

för förhandling kring textens innebörd och sanningsanspråk
48

. Det finns fyra modalitetstyper 

och dessa är: sannolikhet, vanlighet, förpliktelse och villighet
49

. Man brukar bedöma 

modalitetsgrad i olika utsagor som låg, medelhög eller hög. Nedan följer några korta exempel 

på de olika modalitetstyperna med exempel på ord med olika modalitetsgrad inom 

hakparentes. 

Sannolikhet: X [kan/bör/måste] inträffa. 

Vanlighet: X [kan ibland/brukar] inträffa.  

Förpliktelse: X [kan/bör/måste] ske.  

Villighet: X [kan/vill/måste]  

Utöver dessa modalitetstyper finner man två andra typer av modal bedömning som med fördel 

kan användas vid en textbaserad diskursanalys. Dessa är Talarattityd och Intensitet
50

. Att 

studera talarattityden innebär att man ser till om texten uttrycker att någonting är bra eller 

dåligt. Beskrivs en händelse som önskvärd eller har händelsen skett oturligt nog osv. Att 

studera intensitet i sin tur innehar två aspekter. Först ser man till om något ges en speciell 

emfas i form av förstärkningsuttryck såsom exempelvis absolut, tveklöst eller om något 

                                                           
47 Halliday - Introduction to Functional Grammar. s. 171 (1994) 
48 Fairclough - Discourse and Social Change. s. 158 (1992) 
49 Holmberg, Karlsson, & Nord - Funktionell textanalys. s. 106 (2011) 
50 Ibid. s. 107 
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tvärtom försvagas och devalverar i betydelse i texten. Den andra aspekten rör om händelsen 

som presenteras beskrivs ske i enlighet med eller emot en förväntan. Vid det förstnämnda kan 

ord som naturligtvis och förstås användas samtidigt som ord som faktiskt och minsann kan 

indikera att något alltså istället skett i strid med förväntan.  

Att studera modalitet i texten innebär således att man söker utröna på vilket sätt innehållet i 

texten presenteras och man ser exempelvis till vilka presentationer av sanningen som 

framställs, hur vanligt förekommande det som i texten diskuteras beskrivs vara, vilka åsikter 

och önskvärda beteenden som texten uppmanar till och krediterar m.m.  

Ordval: 

Varje situation, erfarenhet eller händelse kan beskrivas på olika sätt beroende på hur man 

tolkar det skedda utifrån olika teoretiska, kulturella och ideologiska perspektiv
51

. Det 

perspektiv man intar ger konsekvenser för i vilka ordalag man sedan beskriver fenomenet 

samtidigt som ordvalen i sin tur sedan är med och påverkar hur innebörden av fenomenet 

tolkas av läsaren. Därför blir det intressant i en textanalys att se just till vilket vokabulär som 

används i texterna. Beskrivs till exempel immigrationen i ordalag som en flodvåg eller 

epidemi som behöver stoppas eller beskrivs den istället som en utmaning?  

Rubriker:  

En viktig del av varje artikel är dess rubrik. Peter Teo slår fast när han talar om rubrikens 

analysvärde inom en diskursanalys hur varje rubrik är utformad för att med så få ord som 

möjligt tillhandahålla maximal mängd information
52

. Därför är vartenda ord noggrant utvalt 

och strukturerat för att ge rubriken maximal effekt. På så vis utgör rubriken en central och 

informationsrik del av artikeln där man som diskursanalytiker kan få en inblick i de 

ideologiska värderingar och attityder som ligger bakom nyhetsrapporteringen. Läsaren 

behöver alltså ofta bara kasta en blick på rubriken för att få en uppfattning om vad artikeln 

handlar om. Rubriken spelar vidare också en viktig roll för hur läsaren tar till sig och tolkar 

innehållet i artikeln. På vilket sätt rubriken är konstruerad, om den exempelvis innehåller 

olika presuppositioner eller andra underliggande eller rent av tydliga påståenden om hur 

världen eller förhållanden inom denna är beskaffade är tongivande för hur läsaren bedömer 

om tolkar innehållet i texten. Man kan därmed säga att den ideologi som presenteras i 

rubriken ofrånkomligen mer eller mindre vrider läsaren till en specifik läsning av texten och 

underkuvar på så sätt alternativa tolkningar av nyhetshistorian.  

Citeringsstruktur: 
I konstruktionen av varje nyhetsartikel används citeringar eller andra referenser till 

människors uttalanden som vävs in i texten i ett led för att underbygga artikelns trovärdighet 

och autenticitet
53

.  Vilka som tillåts komma till tals i artikeln kan även signalera vem som 

nyhetstidningen uppfattar vara en trovärdig källa och denna aspekt innehar således en stor 

maktdimension. I denna del av analysen har jag försökt studera just vilka mönster som kan 

urskönjas kring vilka som tillåts komma till tals i texten och således hjälpa till att konstruera 

historien om det som varje artikel behandlar. Och inte minst, vilka som inte tillåts yttra sig 

och således utestängs från denna möjlighet.  

 

 

                                                           
51 Fairclough - Discourse and Social Change. s. 190f  (1992) 
52 Teo - Racism in the news. s. 13f  (2000) 
53 Ibid. s. 18 
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Diskursiv praktik 

Interdiskursivitet: 

Interdiskursivitet är en form av intertextualitet och att studera interdiskursivitet innebär att 

man ser till vilka olika diskurser som artikuleras inom den studerade diskursordningen
54

. En 

diskursiv praktik formas inom ramarna för en diskursordning som således kan sägas innehålla 

alla de olika sätt på vilket ett område diskuteras. En diskurs kring ett ämne kan byggas med 

hjälp av artikuleringar som är lånade från andra diskurser och dessa diskurser blir således då 

också en del av diskursordningen. Ett exempel på ett sådant fenomen skulle kunna vara hur vi 

idag har börjat se en trend kring hur man börjar likna patienter på sjukhus med varor. Detta 

talar för hur en slags kommodifieringsdiskurs bryter ny mark och även alltså präglar synen 

och talet kring vården. Detta fenomen, att olika diskurser så att säga samverkar över 

gränserna, är ett exempel på interdiskursivitet. Genom att använda nya sätt att artikulera olika 

diskurser kan dessa genomgå förändring. Om en diskursordning exempelvis är öppen och 

tillåts beskrivas och talas kring med ett kreativt och komplext sätt kan detta vara ett tecken på 

att diskursordningen inte är segmenterad utan att det istället föreligger möjlighet för en 

diskursiv och sociokulturell förändring
55

. Motsatsen är alltså om den diskursiva praktiken 

återbygger redan konventionella diskurser vilket istället är ett tecken på ett upprätthållande av 

en härskande social ordning. 

Intertextualitet:  
Den grundläggande tanken inom intertextualitet är att en text eller någon annan 

kommunikativ händelse aldrig skapas helt och hållet från början utan istället alltid använder 

sig av och bygger på tidigare händelser. Kristeva genom Fairclough
56

 framhäver två aspekter 

av hur social förändring kan studeras med hjälp av detta begrepp. Hon menar att varje text ska 

studeras i ett historiskt perspektiv där historien och texten står i ett ömsesidigt 

påverkansförhållande. Att texten är påverkad av historien kan som sagt yttras genom att den 

kan vara producerad som ett direkt svar på en tidigare text eller att den använder sig av ord 

och idéer hämtade från andra texter. På så vis menar hon att det är viktigt att se historien i 

texten. Den andra aspekten rör alltså att tvärtom se texten i historien. I och med att en text 

svarar till eller omarbetar andra texter hjälper den till att skapa historien och bidrar därför till 

att påverka social förändring genom att förutse och försöka forma efterföljande texter
57

. Inom 

poststrukturalismen är det vanligt att man ser på intertextualitet som bevis för språkets 

instabilitet och förändring men Fairclough menar att fenomenet inte bara kan leda till 

förändring utan också stabilitet
58

. Han menar att då vi uttrycker existerande diskurser på nya 

sätt kan man skapa förändring samtidigt som en upprepning av de samma förstärker deras 

ställning. Slutligen kan sägas att en väldigt tydlig form av intertextualitet som Fairclough 

beskriver är manifest intertextualitet och detta är när en tidigare text öppet hänvisas till i 

texten genom exempelvis citering eller annan direkt hänvisning.  

                                                           
54 Jørgensen & Philips - Diskursanalys som teori och metod. s. 77 (2000) 
55 Ibid. s. 77 
56 Fairclough - Discourse and Social Change. s. 102 (1992) 
57 Ibid. s. 102  
58 Jørgensen & Philips - Diskursanalys som teori och metod. s. 78 (2000) 
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4. Resultat 

4.1 Textuell analys 

Nedan kommer de fyra artiklarna som legat till grund för analys att behandlas. Inledningsvis 

presenteras dessas innehåll översiktligt under rubriken huvuddrag. Sedan avhandlas de 

begrepp som utgjort analysverktyg i studien nämligen; rubrik, ordval, transivitet och 

citeringsstruktur. Modalitet, som och var ett av analysverktygen, har inte givits någon egen 

rubrik utan istället förekommer detta begrepp under de andra rubrikerna.  I detta avsnitt är 

min avsikt att lyfta de mönster och språkliga konstruktioner som jag funnit vara särskilt 

intressanta i min analys.  

 

4.1.1 Mångkulturellt badhus för farligt för ordningsvakter  

          - Fria Tider 23/10-13 

 

Huvuddrag:  
Artikeln beskriver hur ett badhus i Malmö har varit och fortfarande är hårt drabbat av diverse 

ordningsproblem orsakade av olika ”gäng”. Dessa gäng som ses vara effekten av ett 

mångkulturellt samhällsbygge vandaliserar, misshandlar och skrämmer personal och andra 

badgäster. Texten berättar hur badhusets ledning investerat i ett flertal åtgärder för att få bukt 

med problematiken men ingen av dessa beskrivs ha varit effektiva.  Den senaste i raden av 

åtgärder och som även ligger i fokus för den ifrågavarande artikeln är att badet anlitat 

professionella ordningsvakter. Dessa har under en tid arbetat en åt gången på badet men får nu 

ej längre göra så enligt ett beslut av vaktbolagets skyddsombud då den otrygga arbetsmiljön 

bedöms vara alltför stressande och osäker för vakterna. 

Rubrik:  

Rubriken beskriver en situation där det ”mångkulturella badhuset” är för farligt för att kunna 

inneha ordningsvakter. Att ordningsvakterna som genom som profession har i uppdrag att 

säkerställa tryggheten på badhuset nu misslyckas med detta signalerar att situationen är 

kritisk, svår och brådskande. Som läsare leds man till tanken att något måste göras och det är 

nu. På vilket sätt badhuset kopplas till mångkultur beskrivs inte närmare och rubriken ger 

heller inte någon information kring på vilket sätt badhuset skulle vara farligt. Tydligt är dock 

att ett samband mellan det mångkulturella badhuset och en stor hotbild formuleras genom 

rubriksättningen. Man presumerar alltså att det finns en korrelation mellan det mångkulturella 

i badhuset och en eskalerande och överhängande fara.  Det är vidare denna tolkning som 

ligger till grund för hur läsaren senare tar sig an artikeln. 

Ordval: 

”Det kommunala badhuset har länge  

hemsökts av gäng som hotar och misshandlar badgäster” 

Detta citat inleder brödtexten i artikeln och innehåller många intressanta val av formuleringar. 

Den första rör att textförfattaren väljer att tydligt framlägga att badhuset är kommunalt ägt. 

Att lägga särskild vikt vid detta följer ett vanligt förekommande mönster som återkommer i 

flera av de studerade artiklarna. Ett syfte med att poängtera att badhuset är kommunalt tolkar 

jag vara att påminna om att det delvis är en skattefinansierad verksamhet. I och med att det är 

skattebetalare som betalar för en del av driften av anläggningen är också dessa offer för den 
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vandalism som sker. Man kan vidare göra tolkningen att dessa skattebetalare utgör den 

presumtiva läsarkretsen som texten talar till och på så vis skapas en ”vi-grupp” som blir offer 

av mångkulturalismens effekter då det är denna som i rubriken utmålats som hotet och 

orsaken till det onda.   

Det andra ordvalet som jag vill stanna vid är att badhuset beskrivs ”hemsökas”. Att välja att 

använda ordet hemsökts istället för exempelvis ”besökts” innebär att textförfattaren tydligt 

slår fast att det handlar om en oönskad närvaro av dessa människor som utgör de 

ifrågavarande ”gängen”. Att hemsöka är något för den objudne och oönskade. Vidare är det 

valda ordet starkt negativt laddat och kopplingen till mindre trevliga företeelser som 

exempelvis spöken och inbrott ligger nära till hands. Detta väcker säkerligen olustkänslor hos 

läsaren till skillnad från om det mer neutralt laddade ordet ”besökts” istället skulle använts. 

Att gängen är oönskade framgår ytterligare i och med att gängen beskrivs ”hota och 

misshandla badgäster”. En alternativ och inte alltför orimlig formulering skulle  ha kunnat 

varit ”andra badgäster” men i och med den valda formuleringen så fråntar man gängen 

möjligheten att vara just badgäster. Följderna av detta blir flera. Dels så förstärks alltså bilden 

av gängen som oönskade och objudna men en annan intressant och möjlig tolkning rör 

gängens incitament för deras närvaro i badhuset. I och med att de nu inte beskrivs som 

badgäster kan de knappast vara där för att bada, åtminstone är det inte det som utgör 

huvudfokus för deras besök. Istället framställs genom citatet en bild av en grupp människor 

som genom hemsökning gör intrång på badhusets område i syfte att hota och misshandla. Att 

på detta sätt framställa ”hotet” som irrationellt agerande utan adekvata motiv (för att besöka 

badhus enkom för att hota misshandla utan anledning är väl ett typexempel av just detta) är 

också ett vanligt mönster i porträtteringen av olika gärningsmän i den studerade empirin som 

vi nedan även ska se fler exempel på. Dessas motiv till sina gärningar beskrivs antingen inte 

alls eller så diskvalificeras och förlöjligas de av textförfattaren. 

Transivitet:  

I texten framträder tre centrala grupper vars roller i situationen porträtteras på olika vis. Dessa 

grupper är ”de kriminella gängen”, ”anläggningen” samt ”de professionella 

ordningsvakterna”. Ett intressant mönster genom merparten av texten är att de flesta aktörer 

består av större och något abstrakta entiteter. Exempelvis beskrivs händelsen ”Badhuset 

tvingas anlita väktare” eller handlingen ”Gäng vandaliserar”. Bortsett från ett fåtal undantag 

beskrivs sällan konkreta aktörers handlingar utan istället porträtteras istället en scen där alltså 

de tre ovan nämnda grupperna utgör huvudrollerna. En effekt av detta blir att det inte är den 

specifika historien i sig som är utgör huvudfokus utan denna lyfts från sin kontext och 

fungerar istället som att statuera exempel för en större utveckling. Genom texten ges ett 

varnande exempel på de konsekvenser som är att vänta av det mångkulturella samhället. 

Genom att textens aktörer blir mer generella snarare än konkreta kan alltså texten alltså också 

på ett tydligare sätt bli ett slags exempel på en historia som går att applicera på flera 

situationer utöver den som texten faktiskt behandlar. 

Ser man vidare ur en transitivitetsaspekt till vad dessa olika grupper beskrivs göra och mot 

vem så ser man hur gängen alltså uteslutande knyts samman med aggressiva och kriminella 

handlingar; de ”hotar, misshandlar, vandaliserar, ofredar sexuellt” osv. Offren för deras 

framfart är många. Samtidigt kämpar anläggningens personal med att upprätthålla säkerheten 

på badhuset; de investerar pengar i en ”inglasad receptionsdisk, högre passergrindar och 

övervakningskameror”. Dessutom anlitar de en arabisktalande badvärd och sedan alltså 

vakter. Flera av åtgärderna beskrivs inte vara direkt självvalda av badhuset utan dessa är något 

som badhuset var ”tvingade” till att göra. Denna retorik fortlöper texten igenom. Badhuset 
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och dess personal beskrivs stå inför en ”övermäktig situation” där alltså gängen uppges vara 

ursprunget till alla problem. Vad gör vakterna då i sin tur? Jo, de känner sig även dem enligt 

texten rädda och upplever en otrygghet. De beskrivs riskera både liv och hälsa på 

arbetsplatsen och i enlighet med den ”övermäktiga situationen” misslyckas de med att 

upprätthålla ordning och skapa trygghet i badhuset. Texten beskriver således 

sammanfattningsvis en ohållbar och ytterst svårlöst problemsituation. 

Citeringsstruktur:  

I denna artikel är det två personer som på ett tydligt sätt blir hörda i texten genom att bli 

citerade. Vaktbolagets skyddsombud vars beslut om förbud mot att ordningsvakterna arbetar 

ensamma blir dels citerad genom utdrag ur nämnda beslut och dels genom en kommentar av 

beslutet där han säger att han ”gjort bedömningen enligt arbetsmiljölagen” och att det ”då 

alltså råder fara för liv och hälsa”. Därefter hörs badhusets chef och det är också det som 

avslutar artikeln. Hon uppger att ”hon inte ifrågasätter att skyddsombudets beslut att införa 

dubbelbemanning vid arbete på badhuset är befogat”.  

 

4.1.2 Här festar bidragsfuskaren Samir El-Shemesani upp dina 

skattepengar - Fria tider 13/10-13 

 

Huvuddrag:  

Texten fokuserar kring en man som nu åtalas för att ha bluffat till sig nära fyra miljoner 

kronor i assistansersättning av de svenska skattebetalarna. Mannen skall ha uppgett att han 

pga. ledproblemen som uppstått till följd av tidigare övervikt var bunden till rullstol men ses 

nu på en privat film dansa på en fest. Texten berättar vidare hur mannen nu är en av nio araber 

som åtalas för bl.a. grovt bidragsbrott och penninghäleri . Mannen nekar dock till brott och 

anser att han varit sjuk och haft rätt till ersättningen. Avslutningsvis görs en kort exposé av 

fenomenet personlig assistans. Man berättar när och av vem som assistansen infördes och hur 

den idag utgör ”den största kostnaden för omsorgen av funktionshindrade och påstått 

funktionshindrade” och ställer den i relation till bl.a. försvarsbudgeten samt jämför Sveriges 

procentuella bidragsgivande gentemot BNP med andra EU-länders. 

Rubrik:  

Ett bärande ord i rubriken och för den efterkommande artikeln är ”festar”. Mannen festar upp 

skattepengarna. Detta ordval kan tolkas vara meningsbärande för tolkningen av rubriken på 

flera sätt. Dels så rör det vid en ekonomisk diskurs då den slår fast att den skattefinansierade 

ersättningen spenderas på fest. Detta innebär att åtminstone den del som festas upp, 

förmodligen mer, inte anses ha varit en skälig och nödvändig assistens. Att mannen beskrivs 

festa upp pengarna kan också sägas vilja säga något om mannens person. Det är inte moraliskt 

försvarbart att på detta sätt lura till sig pengar, allra minst skattepengar, och att mannen är en 

”bidragsfuskare” slås fast med stark modalitet därefter. En intressant parantes är att det 

framgår om man läser vidare i texten att mannen inte är dömd för brottet utan endast åtalad. 

Detta är inte något som det tas någon hänsyn till i rubriksättningen utan mannen döms redan 

där genom att inte etiketteras som varken potentiell eller åtalad bidragsfuskare utan som 

”bidragsfuskare” kort och gott.  

Ordval:  

Utöver de ordval som redan hunnit nämnas under ovanstående punkt kan ett annat högst 

meningsbärande ord nämnas. Ordet kan vid en första anblick av artikeln vara lätt att inte ens 
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notera men kan tolkas säga mycket om textförfattarens attityd till och syn på händelsen som 

behandlas. Ingressen inleds nämligen med ordet ”ENTREPRENÖR” i versaler följt av en 

punkt. Ordet entreprenör är synonymt med ”företagare” eller som jag tolkar det vara menat i 

denna kontext, en företagsam person. Denna redan i inledningen presenterade benämning av 

mannen befäster tolkningen att mannen agerat aktivt med sitt ”bidragsfuskande”. Ordvalet 

leder läsaren till tolkningen att det här rör som om ett medvetet lurendrejeri där mannen i ren 

entreprenörsanda agerat för att förbättra sin egen ekonomiska situation.  

Högst bärande för artikelns tema och slutsats är alltså att mannen verkligen har fuskat och det 

finns flera exempel på tillfällen där artikelförfattaren valt ord och meningsformuleringar som 

kan tolkas syfta till att dels slå fast detta påstående och dels ifrågasätta och diskvalificera 

mannens trovärdighet. Förutom ordet ”entreprenör” som är ett av dessa så kan vi läsa hur man 

med hög modalitet fastslår hur mannen ”genom att påstå sig vara rullstolsbunden lyckades 

bluffa till sig nästan 4 miljoner kronor”. Föga utrymme för alternativa tolkningar lämnas som 

vi märker genom detta yttrande. Möjligheten att det skulle förhålla sig på det sätt som mannen 

själv påstår, att han varit sjuk och haft rätt till ersättningen, utesluts genom ordvalen helt ur 

resonemanget. Den enda möjliga tolkningen är att mannen ljugit och inte alls är 

rullstolsbunden.  

En stark misstrogenhet mot både Samir och bidragsgruppen i stort präglar alltså textens ordval 

och formuleringar. Det andra styckets rubrik lyder exempelvis ”Krävande patient” och 

därefter följer en kortare redogörelse för mannens sjukhistorik och hur sjukhuset förgäves 

lyckats lindra mannens besvär. Man skriver exempelvis: ”När mannen röntgades hittades 

aldrig någon inflammation i lederna som han klagade på att han hade ont i”. Man beskriver 

alltså ett scenario där mannen varit krävande och klagat på smärtor samtidigt som man inom 

sjukvården varit tillmötesgående men inte lyckats finna något fel. Man ställer alltså här den i 

vårt samhälle högt värderade vetenskapliga medicinen mot mannens ”påstådda” och 

subjektiva upplevelse och på så vis urholkas mannens trovärdighet ytterligare från att alltså 

redan i rubriken ha underkänts. Som ovan nämnts presenteras också i texten hur mannen nu 

tillsammans med ”ytterligare åtta araber åtalas för bland annat grovt bidragsbrott och 

penninghäleri”. Denna mening kan tolkas leda läsaren till att dels uppfatta fenomenet som 

frekvent och vanligt förekommande och dels till uppfattningen att det är just araber som står 

för dessa brott.  

Transivitet:  

Samir beskrivs alltså i artikeln ”festa”, ”påstå” att han är sjuk och ”dansa” och allt detta på 

skattebetalarnas bekostnad. Han beskrivs också alltså vara en aktivt agerande agent som 

medvetet lurat till sig assistansersättning snarare än att vara ett påverkat subjekt i artikeln. 

Rättsväsendet i sin tur beskrivs på olika sätt arbeta för att upprätthålla lagen genom att bl.a. 

polisen samlar bevismaterial i form av ”spaningsfilmer” som sedan kan ligga till grund för att 

väcka ”åtal”. Samtidigt framträder en tydlig kritik mot en allt för slapp hantering av 

skattemedlen. Bl.a. beskrivs enligt en uppgift mannens behov av skattefinansierad vård ha 

baserats helt på hans ”egen subjektiva uppskattning” snarare än professionella bedömningar 

av företrädare för den vetenskapliga medicinen.  

Citeringsstruktur:  
I artikeln framträder vid tre tillfällen hänvisningar till uttalanden av olika personer som därför 

kan sägas vara de som hörs i texten utöver textförfattaren själv. Vid första tillfället förklaras 

Samirs inställning till situationen genom hans försvarsadvokat. Det andra tillfället är då en 

överläkares vittnesmål lyfts fram och alltså påståendet att mannens behov av vård grundats på 

hans egen subjektiva uppfattning yttras. Den sista ”rösten utifrån” som tas in i texten 
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framträder mot slutet där uppgifter om bidragssnittet till funktionshindrade inom EU lånas av 

en krönikör från Expressen.  

 

4.1.3 Ensamkommande anhållen för våldtäkt på minderårig  

          - Avpixlat 8/11-13 

 

Huvuddrag:  

Texten kan sägas vara uppdelad i två delar där den första inleds med att berätta om hur två 

män med utomvästlig bakgrund misstänks för att ha begått våldtäkt på en minderårig flicka. 

Männen på 20 respektive 17 år sitter nu anhållna i väntan på eventuell häktningsorder. En av 

männen, den yngre, är bosatt på ett hem för ensamkommande flyktingbarn och det är vid detta 

faktum som den andra delen av texten kretsar. Man konstaterar dels att boendet där 17 åringen 

bor omgärdats av en rad problem och våldsamheter samt fortsätter med att benämna ett antal 

förhållningsregler som boendet satt upp som märkliga. Exempelvis att man får bo kvar på 

boendet till man är 21 år gammal samt att ungdomarna kan ha kontakt med sin familj via 

internet och telefon. Man anser att faktumet att ungdomarna har familj och släkt som de kan 

ha kontakt med rimmar illa med mediabilden av flyende barn från krigszoner utan elektricitet. 

Man avslutar med att skriva att det inte bara är detta som bidrar till att krackelera bilden av ett 

”stackars barn” utan att nu ”barnet” anhålls för våldtäkt på tonårsflickor. 

Rubrik:  

I rubriken konstateras med hög modalitet hur ”ensamkommande” nu är anhållen för våldtäkt 

på en minderårig. En skepticism kring om huruvida ”flyktingbarn” är varken flyende eller 

barn har funnits vara återkommande i den studerade empirin. Detta skulle kunna motivera 

varför man i rubriken nöjer sig med att endast skriva ”ensamkommande” och utelämna 

”flyktingbarn” som annars torde vara den naturliga följden. I rubriken sammankopplas den 

ensamkommande med den grovt omoraliska och hemska gärningen våldtäkt. Dessutom skall 

denna vara utförd mot en minderårig som är om möjligt ännu värre. Det framträder alltså i 

rubriken ett tydligt offer, den minderåriga. En minderårig kan vidare tänkas vara ett extra 

försvarslöst och utsatt offer. Rubriken är således på många sätt väldigt starkt värdeladdad och 

detta väcker troligtvis också starka känslor hos läsaren. I rubriken knyts alltså den 

ensamkommande ihop med en både brottslig och oförsvarlig handling. Att mannen nu 

beskrivs vara anhållen visar i sin tur på att den ensamkommande varit, eller är, i kontakt med 

polis och rättsväsende. Detta bidrar ytterligare till att koppla samman den ensamkommande 

med en slags brotts- och gärningsmannadiskurs.  

Ordval:  

Frejgårdens boende för ensamkommande har varit omgärdat av en rad problem.  

Man hävdar att man nu kommit tillrätta med det värsta men miljön är fortsatt 

 stökig med våldsamma konflikter mellan de boende och mot personalen. 

Citatet inleds med att med stark modalitet slå fast har boendet har varit omgärdat av problem. 

I och med detta stärks fakticitetsgraden i uttalandet som presenteras som sanning. Dessutom 

beskrivs att dessa problem är många till antalet igenom ordvalen; en rad problem. Någon 

källhänvisning eller exempel på konkreta händelser presenteras dock inte som kan styrka 

påståendet. Vidare så beskriver man att hur boendet hävdar att man kommit tillrätta med de 

värsta av problemen. Inneboende i detta ordval vilar en slags misstrogenhet som leder till en 
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devalvering av påståendets fakticitet. Ordvalet kan ses spegla en skepsis i talarattityden hos 

skribenten och att boendet hävdar detta presenteras inte som ett alltför övertygande bevis på 

att så faktiskt skulle vara fallet. Mot slutet av ovanstående citat ges en hint om vad det är för 

typ av problem det rör sig om: stökig miljö med våldsamma konflikter mellan det boende och 

mot personalen. Att man på detta sätt knyter samman invandrare med våldshandlingar är inget 

ovanligt utan återkommer ständigt i den studerade empirin. Extra intressant i just det här fallet 

är dock om man ser ur en transivitetsaspekt hur de våldsamma konflikterna helt beskrivs vara 

skapade och utövade av de boende. Det är de som är agenterna och upphovsmän till 

problemet då man beskriver hur konflikterna antingen uppstår mellan de boende och/eller mot 

personalen. Personalen i sin tur fråntas i detta hänseende helt agentskap och deras roll i 

konflikterna kan mest antas bestå av att de faller offer för de boendes våldsamma framfart. 

Transivitet:  

I texten presenteras ett flertal grupper som på olika sätt bidrar till och är del av historien som 

målas upp. En av dessa kan sägas vara polisväsendet som arbetar för att upprätthålla våra 

lagar och regler. Polisen i artikeln beskrivs anhålla, misstänka, förhöra och undersöka etc. På 

så vis höljs ett polisiärt och därmed också brottsligt skimmer över artikeln som ju behandlar 

ett konkret fall men också ensamkommande ungdomar i allmänhet. Men detta är inte allt 

polisen beskrivs göra. Polisen är också förtegen med viss information rörande det aktuella 

fallet. Man vill exempelvis inte lämna ut information om några medgivanden har gjorts eller 

bekräfta om våldtäkten begåtts i en av socialtjänstens ägda lägenheter. Denna förtegenhet 

återfinns också i slutet av artikeln där artikelförfattaren antyder att Nerikes Allehanda som 

utgör primär källa till vår artikel även dem håller inne med viss information om de 

ensamkommande därför att för vad man insinuerar upprätthålla mediabilden av 

ensamkommande som ”stackars barn” och inte vuxna våldtäktsmän. De misstänkta männen i 

sin tur ”gör” inte så mycket i texten mer än att misstänkas för brottet och nu stå inför rätta. 

Den yngre av de två kan alltså också i texten sägas stå som representant för och medlem av de 

upproriska barnen på Frejgårdens hem för ensamkommande flyktingbarn.   

Citeringsstruktur:  

Denna artikel saknar helt direkta citeringar eller hänvisningar till konkreta personers 

uttalanden. Däremot återfinns ett antal icke belagda uttalanden varigenom en struktur kring 

vem som tillåts komma till tals i artikeln framträder. Texten kan alltså sägas vara uppdelad i 

två delar där den första präglas av ett till synes objektivt rapporterande kring det begångna 

brottet och det nu pågående efterspelet. Denna del präglas av ett slags polisiärt språk och 

polisens olika ställningstaganden kring huruvida vilken information de väljer att lämna 

presenteras. Därför kan man säga att polisen och dess perspektiv ges stort utrymme 

inledningsvis. I mitten av artikeln hörs boendet Frejgårdens påstående om hur de påstår sig 

kommit tillrätta med den värsta problematiken som vi har sett under rubriken ordval ovan. 

Den andra delen av artikeln är mer subjektivt skriven där skribenten vid ett flertal tillfällen 

öppet tar personlig ställning och därför upptar en stor inverkan på historien som berättas. 

Gärningsmännen, offret, åklagare och övriga utelämnas helt och bidrar därför inte till att 

konstruera bilden av det skedda. 
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4.1.4 Utländsk identitetskameleont fick fängelse för misshandel  

          - Avpixlat 8/11-13 

 

Huvuddrag:  

Artikeln beskriver hur en icke-västlig utländsk man nu dömts till 5 års fängelse för att ha 

misshandlat en äldre kvinna grovt när hon var ute och joggade. Mannen ska efter gripande ha 

varit väldigt svår att identifiera då han enligt artikeln ska inneha så mycket som 9 olika 

identiteter. Man berättar att mannen förmodligen är tunisier, har ett italienskt pass och har 

kommit till Sverige från Norge. Man förklarar att Sveriges frånvaro av en tillfredsställande 

gränsbevakning är en bidragande faktor för möjliggörandet för att sådana här situationer kan 

uppstå. Avslutningsvis ponerar man att oklarheterna kring mannens identitet gör honom svår 

att utvisa ur landet. 

Rubrik:  

I rubriken beskrivs hur en ”utländsk identitetskameleont” nu fått fängelse för misshandel. Att 

mannen är utländsk slås alltså tydligt fast och denne man kopplas samman med en 

brottsdiskurs genom orden misshandel och fängelse. Ett centralt ord i rubriken är 

identitetskameleont som bygger på liknelsen kring en kameleont som anpassar sin yttre 

framställning för att smälta in i sin omgivning och genom detta undvika att bli sedd. En 

kameleont är alltså ombytlig och blir därför både svår att upptäcka samt att identifiera. Även 

om det kan anses uppenbart att det rör sig om en man så är detta inte något som nämns 

explicit i rubriken utan endast etiketteringen identitetskameleont framställs. En tolkning av 

detta blir att mannens person på ett sätt degraderas då man nöjer sig med att likna honom vid 

ett kräldjur. Ett utländskt kräldjur som alltså gjort sig skyldig till brott. På så vis framträder 

genom rubriksättningen ett hot bestående av svåridentifierbara utlänningar och det är genom 

den ingången läsaren närmar sig artikeln.   

Ordval:  

Ett av Avpixlats uttalade mål är som berörts att skapa opinion. En central beståndsdel vid all 

opinionsbildning är väcka ett känslomässigt engagemang och exemplen på känslomässigt 

laddade beskrivningar och ordval är många i denna artikel. I artikelns ingress finner man 

exempelvis ett språk som innehåller många väldigt detaljerade framställningar av det våld 

som kvinnan utsatts för. Mannen beskrivs exempelvis; 

”…brutalt ha attackerat och försökt hugga ut ögonen på 61-åriga Ester (…) Kvinnan 

fick alla ben i ansiktet krossade och har nu bara ett öga...” 

Att texten består av dessa så pass målande och ingående bilderna av det våld som drabbat 

kvinnan väcker säkerligen affekt och hos läsaren på olika vis. Vissa känner kanske avsmak, 

andra medlidande och ytterligare andra känner kanske hat. Eller mer troligt så upplevs en 

kombination av olika känslor. Händelsen som behandlas är i sig säkerligen lätt att bli berörd 

av men en rimlig tolkning är alltså att affekten förstärks i och med de kraftfulla 

formuleringarna som framträder i texten. I texten beskrivs ett grovt och bestialiskt våld mot en 

försvarslös äldre dam som uppkommit till synes oprovocerat och detta upprör troligtvis  

ytterligare. Liksom i artikeln ”Mångkulturellt badhus för farligt för ordningsvakter” ser vi 

alltså även här exempel på den återkommande tematiken kring gärningsmännens irrationella 

och ogrundade motiv för sina brott. Slutligen kan sägas att en annan väldigt tongivande känsla 

som texten anspelar på är rädsla. Man skriver exempelvis att ”den här sortens människor gör 

samhället otryggt och farligt”. Läsaren leds till uppfattningen att vi befinner oss i en farlig 
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och ohållbar situation och lämnas med en känsla av att något omgående måste göras för att 

stävja hotet.  

Transivitet:  

Kring frågan ”vem gör vad och mot vem” i texten kan sägas att texten består av tre olika 

aktörer. Nämligen gärningsmannen, offret och polisen eller rättsväsendet. Gärningsmannen är 

tillsammans med polisen agerande subjekt i texten samtidigt som offret är passivt och enbart 

drabbad. Mannen beskrivs alltså som initiativtagare och utlösande faktor till hela situationen 

genom att oprovocerat ha attackerat den oskyldiga motionerande kvinnan. Utöver detta 

beskrivs han indirekt vara rotlös och kringresande genom sina många olika identiteter även 

om detta inte utpekas som något olagligt beteende. Problemet kring denna fråga tillskrivs 

istället rättsväsendet som står för en förslappad gränsbevakning som tillåter invandring av 

denna karaktär till landet. Rättsväsendet eller polisen beskrivs å andra sidan i annat fall som 

en aktiv och handlingskraftig agent i form av att mannen nu är gripen och dömd för sitt brott.  

Citeringsstruktur:  

Artikeln inleds med ett till synes objektivt och sakligt rapporterande kring händelseförloppet 

vid brottstillfället samt den nuvarande situationen. Explicit i texten presenteras dock inte 

några källhänvisningar till de upphovsmän som står bakom olika påståenden utan istället 

finner man tre länkar vid artikelns slut som leder till tre olika artiklar från Expressen. Efter att 

med hjälp av ett par handplockade påståenden från dessa artiklar ha målat upp en bild av 

brott, offer, gärningsman etc. skiftar texten till att blir mer präglad av textförfattarens 

subjektiva åsikter. Den initiala rapporterande stilen byts ut mot subjektiva slutledningar kring 

orsakerna till hur situationen kunnat uppstå samt personliga åsikter angående vad som nu 

kommer att ske.  Man skriver exempelvis att denna situation är ”en av flera effekter av 

frånvaron av identitetskontroll av asylsökare, av den ökade acceptansen av illegala 

invandrare under den nyspråkliga benämningen ”papperslösa” och nedmonteringen av 

gränsbevakningen(…)” Vidare skriver man också att ”en kvalificerad gissning är att 

oklarheterna kring den nu dömde mannens identitet gör att han blir svår att utvisa, trots att 

det vore det enda rimliga och dom på detta finns”. Textförfattarens personliga åsikter får 

alltså stort utrymme i texten. Mot slutet av artikeln finner vi den enda tydliga citeringen då 

den misshandlade kvinnans juridiska ombud som anser att mannen borde fått ett hårdare straff 

hörs.  

4.2 Diskursiv praktik 

4.2.1 Interdiskursivitet 

Vid analysen av de ifrågavarande artiklarna har ett flertal diskurser kunnat urskönjas. Dessa 

diskurser, eller sätt att förstå och framställa världen, återkommer som vi ska se i retoriken från 

artikel till artikel och kan därför sägas representera en slags övergripande ideologi som stöper 

och formar texternas uppbyggnad och påverkar med vilken vinkel man väljer att 

nyhetsrapportera. Nedan presenteras de mest tydliga och återkommande diskurserna jag funnit 

vid analysen av min empiri. Jag har valt att i denna resultatdel för strukturens skull 

kategorisera in olika uttalanden under olika rubriker men i verkligheten finns givetvis inte 

denna tydliga uppdelning. Istället löper ofta dessa olika diskursiva framställningar omlott och 

används växelvis och/eller tillsammans för att föra fram textens olika budskap.  

Anti-etablissemangsdiskurs 

Ett återkommande tema i den studerade empirin är en ofta tydligt riktad kritik emot 

etablissemanget. Man är alltså missnöjd med hur de som har inflytande och makt över hur 
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samhällsstrukturen använder sin makt. Som berörts tidigare är ett uttalat syfte med båda dessa 

nyhetsportaler att vara en skoningslös sanningssägare till skillnad från övrig media som man 

anser vara alltför konflikträdd och politiskt korrekt i sin rapportering. Sidorna intar därmed en 

slags underdog-position som slår uppåt och kritiserar samhällsstrukturen och de som anses 

vara ansvariga för denna. Kritiken emot en alltför slapp mediehantering är bara ett exempel på 

när denna diskursiva praktik yttrar sig och samma retorik återfinns som vi ska se på flera 

andra områden i empirin. Man kräver hårdare tag och hävdar indirekt eller direkt hur 

invandrare på ett alltför enkelt sätt vinner fördelar av den svenska samhällsapparaten, ofta 

genom dess vad man anser alltför givmilda fördelande av sina resurser. Ett exempel på när 

denna diskurs används i en kritik emot sjukvården fann vi i artikeln ”Här festar 

bidragstagaren Samir El-Shemesani upp dina skattepengar” där man som tidigare berörts 

skrev:  

”Enligt en överläkare som vittnade under rättegången kom behovet av skattefinansierad hjälp 

att baserad helt på 62-åringens egen subjektiva uppfattning (…) Trots att inget fel hittades 

byttes mannens båda knäleder ut”. 

Här riktas alltså en tydlig kritik emot hur sjukvården har vad man misstänker slösat på sina 

resurser genom att i detta fall alltså enbart förlitat sig på patientens subjektiva upplevelse 

istället för att inkludera en professionell bedömning. Denna rapportering kan alltså tolkas vara 

sprungen ur en önskan av att man bör skärpa kraven för hur skattefinansierad vård fördelas 

och att den alltså idag är allt för okontrollerad. I slutändan är det makthavarna som genom 

lagstiftning och andra maktmedel styr över hur sjukvårdsresurserna fördelas så därmed menar 

jag att detta citat bland mycket annat är en yttring av en kritik mot dessa makthavare. 

Ett annat exempel på samma retorik fast då alltså inte längre rörande sjukvården återfinner vi i 

artikeln ”Ensamkommande anhållen för våldtäkt på minderårig” där man radar upp vad man 

kallar ”en rad märkligheter” hämtade från ett informationsblad rörande Frejgårdens boende 

för ensamkommande. Man ifrågasätter då att: 

”… man kan bo kvar på Frejgården tills man är 21 år gammal. Detta alltså trots att det 

hävdas vara ett boende för barn” 

Även detta citat präglas av en slags missnöjsamhet där man anser att de ensamkommande och 

invandrande människorna i detta fall erhåller orimliga fördelar genom att de tillåts bo kvar på 

hemmet upp i så pass hög ålder. Det anses inte vara riktigt att man vid så pass höga år skall få 

erhålla de fördelar som boendet erbjuder och detta går alltså i samma linje som citatet ovan då 

det också indirekt kritiserar etablissemanget för dess alltför höga generositet. Ofta i den 

studerade empirin återfinns alltså denna bild av hur invandrare erbjuds förmåner i samhället 

och inte alltför sällan så ges exempel på hur denna generositet mottas och utnyttjats felaktigt. 

I samma artikel som senast finner vi exempelvis följande citat:         

”Polisen vill heller inte bekräfta uppgiften att våldtäkten begåtts i lägenheten, som tillhör 

socialtjänsten.” 

Man är här noga med att poängtera att lägenheten inte tillhör den nu anhållne invandraren 

utan att denne blivit erbjuden denna av socialtjänsten. Och nu har en otäck våldtäkt på en 

minderårig ägt rum i samma lägenhet. Återkommande i empirin finner vi exempel på detta 

orsakssamband, nämligen att Sverige tar emot invandrare och givmilt bjuder på sina resurser 

men att denna givmildhet missbrukas och istället på olika sätt blir ytterst kostsam. Och då det 

är etablissemanget som möjliggör denna situation så menar jag alltså att kritiken mot denna 
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även måste ses som en indirekt kritik emot etablissemanget. På så sätt menar jag att en anti-

etablissemangsdiskurs är central i retoriken i den studerade empirin.  

Ekonomisk diskurs 

En annan återkommande diskurs i artiklarna rör kronor och ören. Ett av de mest frekvent 

återkommande argumenten emot invandring och förklaringen av dennes konsekvenser är att 

den är ytterst kostsam. På vilket sätt den är kostsam varierar men vem som får stå för 

kostnaden är nästan alltid densamma. Vanligtvis talar texterna till ett presumtivt ”Vi”. Och 

”Vi” är inte sällan i sammanhanget synonymt med ”Vi skattebetalare”. Det är med andra ord 

skribenten och jag som svensk, skattebetalande läsare och mina likar som tvingas betala för 

allt det som invandringen kostar. Kostnadernas karaktär varierar som sagt men de är i alla de 

studerade artiklarna på olika sätt närvarande. I artikeln ”Mångkulturellt badhus för farligt för 

ordningsvakter” berättas exempelvis att:  

”I somras fick badet stänga för omfattande reparationer efter att ett gäng slagit sönder 

inredning och krossat glas som föll ned i bassängen” 

I detta citat kan både indirekta och direkta kostnader urskönjas. Dels rör det sig om de 

faktiska kostnader som reparationerna krävde genom hantverks- och materialkostnader men 

också om den indirekta kostnaden som den uteblivna inkomst som reparationerna åsamkat i 

och med att badhuset tvingades stänga under reparationerna. Ett annat men ännu tydligare 

exempel på just denna indirekta kostnad återfinns i följande citat:  

”Redan sommaren 2003 bedömde badhusets ledning att gängen varje år avskräckte omkring 

30 000 besökare från att besöka badet” 

De beräknade trettio tusen uteblivna besökarna innebär ett enormt intäktsbortfall för badhuset. 

Kopplingen till oss skattebetalare slås i denna artikel tidigt och tydligt fast då man tidigt i 

texten berättar att det rör sig om ett kommunalt badhus.  

Denna tematik återfinns också i artikeln ”Här festar bidragsfuskaren Samir El-Shemesani upp 

dina skattepengar” där denna ekonomiska diskurs är ytterst central i texten både om man ser 

till textens strukturella uppbyggnad, dess ordval och språkliga framställning. Man inleder som 

vi tidigare berört artikeln med att redogöra för det specifika fallet och dess kostnader för att 

sedan gå upp på en mer strukturell nivå där man redogör för de totala nationella kostnaderna. 

Man skriver bl.a.:  

Totalt kostar insatserna för funktionshindrade och påstått funktionshindrade skattebetalarna 

66 miljarder kronor om året, vilket är med än 1,5 gånger försvarsbudgeten.” 

Exemplen på hur denna ekonomiska diskurs yttrar sig i texterna är många men jag nöjer mig 

med att bara belysa några för att illustrera min poäng. Nämligen att retoriken kring 

invandringen ofta präglas av att den beskrivs som kostsam. Kostnaderna beskrivs yttra sig på 

många olika sätt och precis som i citatet ovan använder man sig ofta och gärna av siffror och 

jämförelser för att belysa detta. Och kanske viktigast av allt, texten talar alltså ofta till en 

presumtiv läsare som är en ”hederlig, svensk skattebetalare” som indirekt eller direkt beskrivs 

bli den drabbade av dessa kostnader då de ofta drabbar skattefinansierade områden.  

Kontroll och övervakningsdiskurs 

Den tredje av de mest framträdande diskursen i det studerade materialet har jag valt att döpa 

till Kontroll och övervakning. Denna diskurs yttrar sig i praktiken genom att problematiken 



28 
 

som diskuteras i artiklarna anses härstamma från en brist på kontroll och övervakning eller så 

menar man att olika problem som diskuteras bör lösas med en förhöjd sådan. Denna diskurs är 

besläktad med anti-etablissemangsdiskursen i och med att den senare ofta innebär en kritik 

mot en alltför svag kontroll. Diskursen innebär alltså att man använder sig av en retorik 

rörande en kontroll och övervakning när man diskuterar artiklarnas problemområden och att 

man härrör dessa olika problems orsaker till bristande sådan. I artikeln ”Utländsk 

identitetskameleont fick fängelse för misshandel” skriver man:  

”Att den här sortens människor kan göra det svenska samhället otryggt och farligt är en av 

flera effekter av frånvaron på identitetskontroll av asylsökare, av den ökande acceptansen av 

illegala invandrare under den nyspråkliga benämningen ”papperslösa” och nedmonteringen 

av gränsbevakningen i spåren av EU-medlemskapet och Schengensamarbetet.” 

I citatet använder man den nu dömda mannen och den utförda misshandeln som bevis för de 

baksidor som den minskande kontrollen innebär. Till läsaren berättas att denna hemska 

händelse både är en indirekt konsekvens av de orsaker som radas upp i citatet samt att den 

eventuellt skulle ha kunnat förhindras om övervakningen varit högre.  Man är alltså högst 

kritisk till den minskande kontrollen och använder uttryck som ”frånvaro av 

identitetskontroll”, ”ökande acceptansen av illegala invandrare” och ”nedmonteringen av 

gränsbevakningen”. Denna hantering beskrivs inte enbart vara en bidragande orsak till att 

misshandeln nu ägt rum utan man spår även att:  

”Oklarheterna kring mannens identitet gör förmodligen att han blir svår att utvisa” 

Bristen på övervakning beskrivs alltså vara kostsam ur flera aspekter. Citaten ovan har båda 

gett exempel på negativa konsekvenser av bristande övervakning men ibland beskriver man 

hur en förhöjd övervakning använts som lösning på problemen. Skillnaden kan tyckas 

marginell men innebär ändå en nyansskillnad och ger exempel på hur denna diskurs på olika 

sätt yttrar sig i empirin. I artikeln ”Mångkulturellt badhus för farligt för ordningsvakter” 

beskrivs exempelvis hur badhuset som ett steg i att komma till rätta med gängproblematiken 

investerade:  

”(...) i en inglasad receptionsdisk, högre passergrindar och övervakningskameror.” 

Denna rapportering ger exempel på hur situationen på badhuset lett till en förhöjd 

övervakning och kontroll som oundviklig och/eller önskvärd lösning på problematiken. 

Citatet som bl.a. beskriver hur man investerat i en inglasad receptionsdisk leder läsaren till 

uppfattningen att det råder hög osäkerhet och alltså ett ytterst hårt klimat för de anställda på 

badhuset. I och med detta stärks både kopplingen mellan invandrare och brottslighet samt 

artikelns tes; att det mångkulturella badhuset är farligt.  

En tredje vinkel av denna diskurs är när den används som bevis för att styrka tesen att 

övervakning är bra. I artikeln ”Här festar bidragsfuskaren Shamir El-Shamesani upp dina 

skattepengar” så beskrivs exempelvis hur: 

”(…) polisens spaningsfilmer är några av de tyngsta bevisen mot den idag 62-åriga araben” 

Genom detta citat belägger skribenten för läsaren att kontroll och övervakning är lönsamt och 

en gynnsam metod för att råda bot på den problematik som behandlas i artikeln.  

Ovan har jag försökt ge exempel på hur denna diskurs på tre olika sätt framträder i den 

studerade empirin. Först i och med att exempel ges på vad som händer utan övervakning. 

Efter det gavs exempel på när förhöjd kontroll och övervakning presenteras som det 
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oundvikliga och/eller önskade alternativet för att stävja diverse invandringsproblematik. 

Slutligen presenterades alltså ett exempel som styrker tesen att övervakning är positivt och 

fördelaktigt. 

4.2.2 Intertextualitet 

De studerade sidorna för denna uppsats producerar inte några nyheter från grunden utan 

istället är samtliga artiklar som utgjort empirin andrahandskällor. Även om den slutliga 

artikeln helt och fullt står för sig själv ur en diskursanalytisk synvinkel så bygger den alltså på 

och har hämtat sitt stoff från tidigare artiklar. Antalet tidigare källor varierar men i 

normalfallet använder sig skribenten av flera tidigare artiklar för att bygga upp sin historia. 

Som exempel på källor som använts i empirin som legat till grund för denna uppsats kan 

nämnas Expressen men även mindre tidningar som Nerikes Allehanda, Sydsvenskan och 

Kvällsposten har det refererats till. Ofta är det inga längre utdrag från respektive källa utan 

den egna artikeln blir en kombination av flera till synes subjektiva axplock från tidigare 

artiklar blandat med skribentens egna reflektioner och slutsatser kring det skedda.  

Även om skribentens subjektiva reflektioner och slutsatser är en del av de flesta artiklar så 

utgörs långt ifrån hela artiklarna av detta. Istället präglas de ofta av det sakliga, myndiga och 

till synes objektiva rapporterande som är kännetecknande för nyhetsrapportering generellt 

sett. Man använder sig också på samma sätt av ett frekvent användande av siffror och statistik 

för att förklara och tydliggöra olika sakförhållanden. I och med detta förstärks alltså bilden av 

ett objektivt framställande av fakta. Men en central del som skiljer den studerade empirin 

ifrån traditionell media är den ofta bristfälliga användningen av källhänvisningar. Även om 

sådana som sagt förekommer i texterna är det vanligt förekommande att olika uttalanden 

lämnas utan hänvisning och istället presenteras som vedertagen sanning.  

4.3 Sammanfattning av resultat 

Inledningsvis kan sägas att några utmärkande särskiljande drag mellan de båda hemsidornas 

artiklar inte upptäckts utan dessa har funnits i all väsentlighet bestå av liknande retoriska 

resonemang. Nedan följer en sammanfattning av upptäckterna vid den genomförda analysen.   

Den textuella analysen: 

Rubrik: 

I samtliga rubriker representeras ”hotet” av en tänkt ut-grupp bestående av det utländska. Det 

är ”mångkulturellt badhus”, ”Samir El-Shemesani”, ”Ensamkommande” och ”Utländsk 

identitetskameleont”. Redan i rubriksättningen slås det alltså fast att det är dessa 

representanter för det främmande som är utgångspunkten för de händelser som behandlas i 

artiklarna. Det skapas i rubrikerna en tydlig korrelation mellan dessa representanter för det 

mångkulturella och utländska och diverse negativa och brottsliga handlingar. De utpekas som 

skyldiga till att utgöra fara, utnyttja, våldta och misshandla. Rubrikerna har med bakgrund av 

deras framställning, valda formuleringar och de ämnen som de behandlar tolkats bidra till att 

potentiellt väcka anstöt och provocera en tänkt läsare. Rubrikerna pekar alla på ofördelaktiga 

konsekvenser av invandring och mångkultur och det är sedan med denna upprörda och 

kritiska känsla läsaren tar sig an artiklarna.  

Ordval: 

Analysen har visat att artiklarna använder ett många gånger väldigt direkt och även här genom 

sina formuleringar provocerande språkbruk. Man skräder inte orden utan använder istället ofta 

ett både direkt språk med många gånger starkt negativt värdeladdade ord i rapporteringen. 

Retoriken är starkt känslobaserad och man talar om saker som ”fusk” och ”våldtäkt” etc. Med 
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hjälp av detta språkbruk målar man upp både tydliga och väldigt kryddstarka berättelser som 

både kan tolkas beröra och engagera läsaren på olika sätt. För att ge ytterligare ett par talande 

exempel på denna retorik kan nämnas när man beskriver hur ansikten krossas och badhus 

hemsöks. Vidare kan också sägas att ordvalen och formuleringarna i texterna ofta tydligt tar 

ställning i händelsen de behandlas. Ett exempel på detta är när man skriver hur Samir ”påstår” 

olika saker (Bilaga 2). Detta ordval innehåller en tydlig skepticism och skall inte ses som 

åsiktsneutralt på något vis. Analysen har alltså funnit att artiklarna i stor utsträckning utgörs 

av värdeladdade ord som också ofta bär med sig implicita meningskonstruktioner. Dessa har 

tolkats bidra till att styra läsaren till en specifik tolkning av texten.   

Transivitet: 

Sett till transivitetsaspekten och frågan ”vem gör vad och mot vem?” så har analysen funnit 

att samtliga artiklar utgår från en händelse eller brott startad eller utförd av invandrare. Det är 

således i samtliga fall en eller flera representanter från ut-gruppen som utpekas som den 

primära agenten till det skedda. Detta får som följd att mångkulturalism och invandring är 

något som drabbar Sverige och svenskarna. Handlingar utförda av representanter från denna 

senare grupp framställs alltså som reaktiva konsekvenser som följer invandrarnas påhitt. När 

invandrargruppen beskrivs misshandla beskrivs polisen anhålla och arrestera, när 

invandrargruppen beskrivs vandalisera beskrivs Sverige reparera och återställa, etc. Det har 

varit slående hur starkt detta mönster framkommit i materialet. Om man för enkelhetens skull 

skall fortsätta tala i termer av vi och dem så finns det givetvis också exempel på när ”dem” 

framställs som ett passivare subjekt som drabbas av agenten ”vi”. Men det övergripande 

mönstret som också utgjort andemeningen i artiklarna har alltså varit motsatsförhållandet.  

Citeringsstruktur: 

Syftet med att studera citeringsstruktur har varit att söka kartlägga vilka personen som 

kommer till tals i texterna och således tillåts bidra till konstruktionen av det beskrivna. Ett 

mönster som varit slående i den studerade empirin har funnits vara den tystnad som omgärdar 

representanter från ”ut-gruppen”. Även om dessa är ytterst centrala i texterna, i och med att de 

som beskrivits ovan ofta ses utgöra den utlösande faktorn till de olika händelseförloppen, är 

det väldigt sällan eller aldrig som de utpekade själva kommer till tals och blir hörda i texten. I 

en av artiklarna (Bilaga 2) framställs i korthet den åtalade mannens inställning till det skedda 

som andrahandskälla via en advokat. I övrigt lyser representationer från den kritiserade 

gruppen med sin frånvaro. Dessa utesluts således helt från möjligheten att bidra både till 

konstruktionen av det skedda samt till konstruktionen av dem själva. Istället konstrueras 

denna bild i deras frånvaro. Det är textförfattaren själv som står för denna konstruktion och 

analysen har visat att denne till sin hjälp inte sällan tar in röster utifrån i form av citat. Det rör 

sig då både om utsagor yttrade från representanter av en tänk in-grupp samt om utsagor som 

ligger i linje med och styrker artikelförfattarens teser.   

Modalitet: 

Genom att studera modalitet ser man alltså till vilka olika sanningsanspråk som görs samt till 

vilken grad som skribenten instämmer med eller ställer sig bakom artikelns olika utsagor. 

Analysen har funnit att texterna generellt sätt har varit präglade av en relativt hög 

modalitetsgrad där dess olika påståenden ofta framställts med hög säkerhet och bestämdhet. 

Tonläget i artiklarna utmärks ofta av ett myndigt och säkert tonläge, där de olika påståendena 

uttalas med en hög övertygelse, och där föga utrymme för alternativa tolkningar lämnas. Även 

utsagor som saknar stöd i form av källhänvisning och istället är att beteckna som skribentens 

subjektiva åsikter slås fast med detta övertygade tonläge. Åsikter kring mångkulturalismens 

effekter och invandrares karaktärsdrag formuleras och slås fast som om de vore obestridda 

och vedertagna sanningar. Givetvis finns det avvikelser och exempel på utsagor med lägre 
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modalitetsgrad men detta har alltså funnits vara det övergripande mönstret som också ansetts 

vara kännetecknande för retoriken i de studerade artiklarna.  

Övrigt: 

En tendens som har visat sig i materialet är hur de enskilda händelser som presenteras ofta 

framställs som exempel på större skeenden. Den specifika händelsen man rapporterar om står 

således sällan för sig själv utan fungerar istället som en språngbräda utifrån vilken man sedan 

generaliserar och drar slutsatser ifrån. Ett väldigt tydligt exempel på denna retorik återfinns i 

Bilaga 2 där man initialt beskriver hur en specifik man fuskat med assistansersättning, sedan 

slår fast att även ”åtta andra araber” samtidigt åtalas för samma brott, för att sedan i tredje led 

lyfta diskussionen till att röra bidragstagande i stort.  Genom denna retorik skapas och 

förstärks alltså en bild av att de typer av skeenden och ämnen som behandlas i artiklarna 

också är väldigt vanligt och frekvent förekommande. Denna retorik kan vidare tolkas vara en 

del av en slags skrämseldiskurs som funnits vara förekommande i de studerade artiklarna. 

Denna består i huvudsak av att man beskriver en väldigt kritisk situation där det svenska 

samhället och människor inom denna på olika sätt far illa av mångkulturens effekter. Våld, 

hot om våld, ekonomiska förluster, osv. är som vi har sett exempel på delar av den hotbild 

som målas upp. Situationen beskrivs, förutom att vara allvarlig och farlig, också som väldigt 

akut och brådskande. Man ställer sig i opposition till den nuvarande invandringspolitiken och 

menar på att om situationen får fortgå på samma sätt som nu kommer detta leda till fördärvet. 

Därför måste någonting göras, och det är snabbt.  

Ett annat mönster i den dikotomi av vi och dem är att de man benämner som icke-västliga, 

och som också utpekas som gärningsmän i samtliga artiklar, ofta i texternas narrativ ställs i 

motsättning till demokratiska värden. De demokratiska värden som ”vi” delar och lever efter 

delas inte av ut-gruppen som istället knyts samman med brott, lurendrejeri, vandalism, 

våldtäkt, etc. Vidare så har analysen har också visat att ut-gruppens motiv till sina brott ofta 

framställs som irrationella och ogrundade vilket stärker bilden av ”hotet” som oberäkneligt, 

oförståeligt och farligt. Avslutningsvis kan sägas att texterna har funnits tydligt tala till en 

presumtiv ”vi-grupp”. Texterna kan alltså genom sitt tilltal anses tala till människor som delar 

samma kultur och värderingar som textförfattaren. Det är också, som framgått, denna tänkta 

gemenskap som på olika sätt anses falla offer för ut-gruppens framfart. Ut-gruppen består inte 

bara av icke-västliga representanter utan även personer som inte delar de värderingar och 

åsikter som den egna gruppen faller utanför denna. På så vis skapas en tydlig vi-känsla där 

man tydligt särställer sig och tar avstånd från förespråkare av mångkulturen.  

Den diskursiva praktiken:  

Tre tydligt framträdande diskurser har upptäckts i materialet. Då denna studie primärt 

fokuserar på det första steget i Faircloughs tredimensionella modell, som rör lingvistisk 

analys, har någon djupare analys kring hur dessa tre diskurser samspelar med varandra 

och/eller huruvida någon hierarkisk ordning mellan dessa går att utröna inte gjorts. Istället 

sträcker sig denna del av analysen så långt som att slå fast att dessa tre diskurser varit de mest 

framstående i retoriken kring mångkultur och invandring på de studerade hemsidorna.  

Den första av dessa diskurser har funnits vara en Anti-etablissemangsdiskurs som innebär att 

man tydligt tar avstånd ifrån samt kritiserar de nuvarande makthavarna i samhället. Dessa 

makthavare kan vara allt ifrån politiker, journalister, professorer, etc. I korthet kan sägas att 

man är missnöjd med hur dessa förvaltar sin makt och menar på att deras beslut förstör för det 

svenska samhället.  Den andra diskursen som framträtt är en Ekonomisk diskurs som innebär 

att man i sin retorik ofta refererar till kronor och ören. När mångkulturen och invandringen till 
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Sverige diskuteras så diskuteras den ofta med utgångspunkt i att den är väldigt kostsam. 

Kostnaderna är många och olika till karaktären men den gemensamma nämnaren är att det är 

en presumerad vi-grupp som får stå för dessa kostnader. Den tredje diskursen som varit tydligt 

framträdande benämns som en Kontroll och övervakningsdiskurs. Med denna innebär att man 

i sin retorik anser att problematiken med mångkulturalismen härstammar från en för slapp 

kontroll och övervakning i samhället samtidigt som lösningen på de problem man anser att 

mångkulturen för med sig bör lösas med ökad kontroll och övervakning. Områdena där denna 

kontroll och övervakning anses vara behövlig är många och rör allt ifrån hårdare gränskontroll 

till övervakningskameror i badhus.  

Sett ur en intertextualitetsaspekt har funnits att de analyserade artiklarna i stora delar finner 

sitt stoff samt bygger på redan existerande artiklar från andra tidningar. Det är ofta 

informationen från dessa nyhetskällor blandat med skribentens egna reflektioner som utgör 

grunden för artiklarna i denna undersökning. Vidare kan sägas att artiklarna till formen i stor 

del följer strukturen för nyhetsartiklar i allmänhet. Med detta innebär ett till synes objektivt 

och sakligt rapporterande bestående av faktaframställning i form av uppgifter kring 

händelseförlopp, statistik, etc. Dock har funnits att artiklarna också skiljer sig från 

”traditionell” nyhetsrapportering genom att de innefattar en stor del subjektiva åsikter samt att 

källhänvisning ofta är knapphändig.  

5. Diskussion 

5.1 Resultat i förhållande till syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att bidra med kunskap och förståelse kring hur frågor rörande 

mångkulturalismen i Sverige konstrueras på de två nätbaserade hemsidorna Avpixlat.info och 

Friatider.se. De mer specifika frågeställningarna som varit vägledande i arbetet var hur ”de 

andra” presenteras och framställs i texterna, vilka orsakssamband och effekter av 

mångkulturalism som utmålas, vilka retoriska strategier som används för att väcka känslor 

och skapa opinion samt hur relationen mellan de studerade artiklarna och de artiklar som 

dessa i vissa fall bygger på ut? Syftet och frågeställningarna har besvarats dels med hjälp av 

en textnära lingvistisk analys där olika retoriska mönster i texterna har kunnat avtäckas och 

dels genom en analys av texternas diskursiva praktik där de i artiklarna mest framträdande 

diskurserna har kunnat kartläggas. Nedan presenteras och diskuteras hur frågeställningarna för 

denna uppsats har besvarats.   

Hur representeras och framställs ”de andra”? 

Analysen har kunnat visa på en tydlig dikotomi mellan vi och dem och i konstruktionen av 

”de andra” har flera generella mönster kunnat finnas. ”De andra” har funnits primärt utgöras 

av människor från arabvärlden och det är dessa som utgör hotet i den skrämseldiskurs som 

funnits vara framträdande i materialet. Människorna som representerar detta hot i texterna 

beskylls både för att inneha icke önskvärda karaktärsegenskaper samtidigt som deras 

handlingar ses som förkastliga och många gånger djupt omoraliska. Dessa personer 

konstrueras i den studerade empirin som bl.a. farliga, våldsamma, irrationella och 

oberäkneliga och de beskrivs exempelvis sabotera, våldta, medvetet lura, utnyttja, etc. Det är 

en många gånger väldigt onyanserad och enkelriktad bild som konstrueras. Vidare kan sägas 

att analysen har visat att det väldigt ofta föreligger en ibland uttalad och andra gånger 

underförstådd uppmaning till generalisering där man som läsare skall se de beskrivna 

händelserna som talande exempel. När exempelvis Samir El-Shemesami (bilaga 2) åtalas för 

bidragsfusk poängterar man också att ”ytterligare åtta araber” skall ställas inför rätta.  
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Ett annat kanske inte överraskande mönster men som genom analysen bekräftats rör 

representationen av ”de andra”. Dessa personer är centralt närvarande i texterna då det är de 

och deras handlingar som utgjort stoff till artiklarna. Vad som däremot har varit slående är att 

det rör sig om en tyst närvaro i och med att dessa personer sällan eller aldrig själva hörs i 

texten. Varken gärningsmän eller andra medlemmar av den utpekade ut-gruppen kommer till 

tals och får delge sin version. Man bör som läsare vara medveten om denna ensidighet och ha 

denna i åtanke vid läsning av artiklarna. Konstruktionen av denna grupp sker helt utan dess 

medlemmars inverkan utan det är istället andra källor som tillåts framställa och konstruera 

denna.  

Vilka orsakssamband och effekter av mångkulturalism utmålas? 

På frågan kring vilka orsakssamband och effekter av mångkulturalismen som utmålas har 

analysen visat att de olika konsekvenserna av mångkulturalismen som framställs är många 

och olika till karaktären. En centralt och återkommande tema är som sagt att 

mångkulturalismen knyts tätt samman med våld. ”De andra” framställs som ytterst farliga och 

bör hållas på avstånd från vi-gruppen. Som berörts beskrivs även de olika våldshandlingarna 

indirekt som effekter av några slags inneboende karaktärsdrag hos de olika gärningsmännen. 

Detta innebär att man inte lägger någon vikt vid eventuella kringliggande omständigheter som 

kan ha påverkat händelseförloppen. Ett exempel på detta återfinns i artikeln om det 

”mångkulturella badhuset” (bilaga 1) där olika gäng beskrivs sabotera och utföra olika 

våldshandlingar. Någon ansats till att utreda de så kallade gängens motiv för sitt beteende görs 

inte utan man nöjer sig med att knyta dessa grupper till de aggressiva aktionerna. En tolkning 

av denna retoriks konsekvenser är att ”de andra” förfrämligas och görs svårförståeliga och att 

man därmed utökat avståndet mellan de två grupperna.  

Vidare om man ser till vilka effekter som framställs följa av ett mångkulturalistiskt samhälle 

så har analysen visat att en genomgående tematik är att det på olika sätt är kostsamt. Man kan 

dela in detta tema i två underrubriker. Dels ses mångkulturalismen vara ekonomiskt kostsam 

och dels ses den vara hälsosamt kostsam. De ekonomiska förlusterna är som analysen visat 

många och sträcker sig allt ifrån felaktigt utbetalad assistansersättning till inköp av olika 

säkerhetsåtgärder. De hälsosamma kostnaderna yttrar sig via alla de oskyldiga, vanligtvis 

medlemmar i vi-gruppen, som faller offer för gärningsmännens framfart. Människor beskrivs 

överfallas, misshandlas, våldtas, etc. Sammantaget blir offren många och den genomgående 

känslan är att det ständigt är ”vi” som drabbas av ”dem”.  

Mångkulturalismen skuldbeläggs alltså och förklaras vara orsaken till flertalet 

samhällsproblem. Skuldfrågan har dock funnits vara tudelad där inte bara invandrare utpekas 

som ansvariga för problematiken. Analysen har visat att även hård kritik riktas mot olika 

makthavare i landet tom också anses vara ansvariga för dagens alltjämt förvärrade situation 

och de problem som man anser följer i mångkulturalismens spår.  

Vilka retoriska strategier används för att väcka känslor och skapa opinion? 

Analysen har funnit flera mönster i retoriken som kan finnas vara strategier för att göra 

materialet mera angeläget och av dessa kan exempelvis nämnas något som redan framförts 

ovan, nämligen språkbruket. Man skräder inte orden och som läsare kan man lätt bli 

provocerad och upprörd när man exempelvis läser om hur en äldre kvinna ”fick alla ben i 

ansiktet krossade” (bilaga 4). Denna närgångna och tydliga rapportering har tolkats vara en 

bidragande faktor till att man som läsare skulle kunna bli både berörd och engagerad av 

texten. En annan aspekt av samma händelse som kan sägas vara exempel på ett annat av de 

mönster som faller under denna frågeställning är redogörelsen för alla oskyldiga offer. De 
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offren som framträder är heller inte sällan extra utsatta i och med att de som ovan är äldre 

eller i andra fall minderåriga. Offren är som också framställts många och dessutom vanligtvis 

medlemmar av ”vi-gruppen” vilket kan upplevas extra provocerande och bidra till 

opinionsbildande. Ett annat mönster som i analysen funnits vara väldigt framträdande är att 

den nuvarande invandringssituationen är väldigt akut och att krafttag måste göras för att stävja 

ett, om inget görs, ofrånkomligt förfall. Som läsare delges man bilden av en situation som 

alltså både är ytterst allvarlig och som också förvärras i skrivande stund.  

Hur ser relationen mellan de studerade artiklarna och de artiklar som dessa i vissa fall 

bygger på ut?  

Analysen har funnit att så kallade hyperlänkar där olika ord i texten görs klickbara och 

hänvisar till andra texter varit vanligt förekommande. Dessa andra texter är vanligtvis artiklar 

ur andra tidningar som alltså således utgör den originaltext som de i denna studie analyserade 

artiklarna bygger på och tar avstamp ifrån. Ett mönster som funnits är att skribenten ofta intar 

ett degraderande och misstänksamt förhållningssätt till de ursprungliga artiklarna och inte 

sällan drar egna slutsatser utifrån dels det faktiska innehållet och dels det man förmodar har 

utelämnats och censurerats i rapporteringen. 

5.2 Resultat i förhållande till tidigare forskning 

Den främlingsfientliga bloggosfären: 

Både Ekman och Hirvonen talade i sina studier om att den nya arena som internet utgör har 

bidragit till ett att hårdare debattklimat kring immigrationsfrågor i samhället. Faktumet att 

man anonymt kan sprida sina åsikter utan att riskera att behöva stå till svars för dessa bidrar 

till att eventuella hämningar som annars bidrar till att avsändaren censurerar sig släpps. Det 

finns en viss skillnad mellan den tidigare forskningen på detta tema och denna studie då den 

tidigare forskningen behandlade kommentarsfält och denna studie artiklar. 

Anonymitsaspekten återfinns dock även i artiklarna då dessa saknar hänvisning till vem som 

har skrivit dessa, dessutom saknar Avpixlat ansvarig utgivare. Jag tror att detta är en starkt 

bidragande faktor till hur gränserna ständigt flyttas fram för hur man talar om invandrare och 

immigration. Resultatet av denna analys har visat på stora likheter med den tidigare 

forskningen kring hur retoriken dessa frågor ser ut. Hirvonen liknar i sin studie de nätbaserade 

forumen vid ekokammare där ordval, fraser och metaforer ständigt återkommer i talet. Jag har 

även i denna studie kunnat urskönja tydliga och återkommande mönster där man förklarar 

olika händelser och olika situationer utifrån samma slags tolkningsmodeller. Man har således 

ett antal populära vinklar som återkommer i lite olika skepnad. Man kan likna det vid att man 

redan på förhand har bilden klar för sig och att man sedan använder olika händelser för att 

bekräfta och styrka sina teser. En vad-var-det-vi-sa-mentalitet har funnits vara återkommande 

i materialet.  

Precis som i Ekmans studie där han har pekat på traditionell medias närvaro i form av 

hyperlänkar och andra hänvisningar så har denna studie funnit samma samband. Man tar 

återkommande avstamp i traditionell mediarapportering där man sedan förlöjligar eller 

avfärdar denna. En konsekvens av detta blir att hemsidorna som har studerats i denna studie i 

väldigt stor utsträckning utgörs av andra- eller tredjehandsinformation. Detta skulle hos en 

kritisk läsare kunna tänkas försvaga och urholka artiklarnas trovärdighet samt stärka bilden att 

dessa till stor del baseras på godtyckliga och subjektiva åsikter hos skribenten. Det skulle 

genom detta kunna vara lätt att avfärda artiklarna och inte ta dessa på allvar men precis som 

Ekman påpekar så tror även jag att man då begår ett misstag. Den främlingsfientliga 

bloggosfären är inget marginellt fenomen som saknar betydelse utan istället ett till storleken 
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ansenligt forum som engagerar och inbegriper väldigt många människor. Hirvonen talar i sin 

tur om hur denna nätbaserade ”värld” inverkar och får konsekvenser på samhället i stort i 

exempelvis valsammanhang. Utgångspunkten för min studie är också att de studerade 

artiklarna får konsekvenser långt bortom de forum där de yttras och dessa bör således därför 

tas på stort allvar.  

Populism 

Jagers och Walgrave formulerade för sin studie kring populism tre faktorer man ansåg vara 

kännetecknande för fenomenet. Dessa var att populism alltid refererar och talar till ”folket, 

anti-elitism samt en utestängningsstrategi mot ut-gruppen. De menade att ett parti eller rörelse 

behövde visa prov på alla dessa områden för att betecknas som populistiskt fullt ut. Resultatet 

av min studie har visat att artiklarna som studerats visat tydliga tendenser på alla dessa tre 

områden.  

Artiklarna refererar till folket i det avseendet att de till tonen kan sägas utgöra en del av 

folket. Tilltalet i artiklarna har tolkats skapa en kraftig vi-känsla där det är vi, de i samhället 

marginaliserade och förnekade som drabbas och faller offer för invandringen och dess 

konsekvenser. Det är vi som ser klart och är de som måste arbeta för att stoppa utvecklingen 

mot det förfall som mångkulturalismen oundvikligen kommer resultera i. Vidare så har 

analysen på ett tydligt sätt kartlagt en stark anti-elitism i materialet, denna kan återses på flera 

ställen och har bedömts vara en av de främsta diskurserna som framträtt i materialet. 

Diskursen är i denna studie döpt till Anti-etablissemangsdiskurs men det skall ses som två 

olika namn på samma fenomen. I varenda av de studerade artiklarna har en stark kritik till 

etablissemanget kunnat finnas. Makthavarna anses vara ansvariga och skyldiga till att strössla 

med Sveriges resurser och urvattna den svenska kulturen. Några exempel på kritik är vad man 

anser vara en alltför generös utbetalning av assistansersättning, alltför förmånliga 

inackorderingvillkor för ensamkommande barn samt en alltför klen gränskontroll av 

invandrare. Överlag så kan etablissemanget sägas köra över ”folket” och inte lyssna till 

majoritetens önskemål och åsikter. Den tredje faktorn som kännetecknar populism är att man 

tydligt distanserar sig och åtskiljer sig från utgruppen. Även detta fenomen har funnits vara 

frekvent närvarande i materialet för denna studie. Detta yttrar sig i att man anser att ”de 

andra” är på ett visst sätt som är särskilt från hur ”vi” är. De delar inte samma moraliska 

värderingar och begår förkastliga brott som anses ligga i deras natur. Några alternativa 

förklaringsmodeller framställs inte och några svenskar som begått samma brott presenteras 

aldrig heller i materialet.  

Med bakgrund av detta anses denna studie ha kunnat slå fast att dessa sidor är att beteckna 

som starkt populistiska och att dessa syftar till att provocera, uppröra, särskilja människor åt 

för att skapa opinion. De anses utgöra del i en kampanj som går ut på att rädda Sverige.  

Representationer av islam i media  

När Ghersetti, Levin, Teo och Hussain studerade hur muslimer och islam framställdes i media 

så inriktade de sig alla på ”traditionell” media men många av de mönster i talet som de 

upptäckte har funnits i materialet för denna studie. Ghersetti och Levin fann exempelvis hur 

den muslimska världen ofta buntades ihop och Teo visade hur att vara arab och muslim ofta 

ansågs vara samma sak. Dessa tendenser pekar båda på en slapphet och generalisering i talet 

kring dessa grupper och detta onyanserade rapporterande har även varit framträdande i min 

studie. Man generaliserar och knyter samman ut-gruppen med särskilda karaktärsdrag och 

beteendemönster. Detta skapar och förstärker missvisande stereotyper. En viktig distinktion 

som gjordes i Teos studie var att skillnad gjordes kring när talarattityden bedömdes som 
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positiv eller negativ samt om kontexten som omgav artikelns stoff bedömdes som negativ 

eller positiv. Teo fann i sin studie flertalet exempel på när skribenten med ett opartiskt språk 

beskriv olika händelser, ibland positiva och ibland negativa. Här skiljer sina denna studie från 

Teos i det hänseendet att samtliga artiklar behandlar händelser som är att bedöma som 

negativa och skadliga. De hemsidor som studerats i denna undersökning att bedöma som mer 

onyanserade och mer extrema till sin framtoning. En annan mönster som skiljer denna studie 

ifrån de tidigare som har behandlat traditionella mainstreamnyhetsforum är att de tidigare 

undersökningarna fann exempel på artiklar som framställde muslimer som offer. I artiklarna 

som studerats i denna studie så beskrivs muslimerna aldrig som offer utan dessa utgör alltid 

de ont agerande agenterna i texterna. Det är de som skadar, vandaliserar, våldtar, lurar etc. 

Och återigen, det är ”vi” som blir de drabbade. Detta förstärker ytterligare tesen att detta är 

sidor som är att betrakta som långt mer onyanserade och extrema till sin rapportering än den 

som sker i traditionell media.  

Ett mönster som upptäcktes i denna studie och som har presenterats ovan är hur ut-gruppen 

inte kommer till tals i artiklarna. Detta mönster belyste även Hussain i sin studie och precis 

som han menar jag att detta bidrar till att fjärma in-gruppen från ut-gruppen där den senare 

mystifieras och blir svårförståelig. Nu är detta säkerligen också skribenternas avsikt då de 

genom att utestänga representanter för ut-gruppen från möjligheten att komma till tals istället 

får fria tyglar att själv konstruera dels dessa personer men också deras motiv etc. Jag menar 

att detta måste ses som en väldigt effektiv metod för att förfrämliga ut-gruppen och skapa 

opinion emot denna.  

5.3 Resultat i förhållande till kritisk diskursanalys 

En kritik som riskerar att drabba all socialkonstruktionistisk forskning är att denna 

oundvikligen kommer falla på eget grepp. Detta då man inom denna idétradition så starkt 

betonar hur all kunskap på olika sätt är socialt inlagrad och snarare en effekt av olika 

perspektivtaganden och diskurser än rena representationer av en statisk och ”sann” verklighet. 

Man kan då ställa sig frågan vad resultatet av denna undersökning egentligen är värt? Kritiker 

skulle hävda att forskningsresultatet, om man ska vara fullt trogen socialkonstruktionismens 

idéer, aldrig kan vara något annat än just en möjlig representation av verkligheten bland flera. 

Till skillnad från i exempelvis mer positivistiska forskningstraditioner där man strävar efter 

att erhålla en slags universell kunskap menar man inom diskursanalysen att forskaren aldrig 

kan ställa sig utanför sin undersökning. Som presenterats i metod-delen i denna uppsats så 

bortser man inte inom kritisk diskursanalys från att man som forskare är ett subjekt som med 

all säkerhet ofrånkomligen kommer att inverka på resultatet. Man erkänner istället detta 

faktum och slår fast att det därför är av stor vikt att man som forskare undersökningen igenom 

ständigt är reflexiv och reflekterar över vilken inverkan man själv har på undersökningen. 

Man bör återkommande tänka igenom hur ens individuella tolkningsraster samt hur de 

metodologiska val man gör genom undersökningen påverkar dess resultat
59

.  Jag hade vid 

studiens start, och har fortfarande, en kritisk inställning till de hemsidor som utgjort underlag 

för denna undersökning. Jag menar dock att detta inte har utgjort något hinder eller försvagat 

denna studies resultat. Istället menar jag att mina kritiska och problematiserande ögon hjälpt 

mig i min analys av texterna. Jag har vidare ständigt strävat efter att hela tiden utgå från den 

faktiska empirin och grunda och motivera de tolkningar jag gjort, samt de slutsatser jag dragit, 

utifrån denna.  

En annan aspekt som man som forskare bör reflektera över i en undersökning av detta slag är 

vad man vill åstadkomma med sin studie. Precis som de i denna undersökning studerade 
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artiklarna bidrar till att konstruera ”verkligheten” kring den ifrågavarande forskningsfrågan 

bidrar även denna uppsats till detta
60

. Det blir därför viktigt att tänka igenom vad det är man 

vill säga med sin studie. Om man skall vara krass så bidrar man ju på ett sätt till att befästa de 

stereotyper och den världsåskådning man kartlägger genom att just kartlägga och skriva om 

dessa. Vore det kanske istället bättre att tiga? Min bedömning har dock varit att då de 

främlingsfientliga åsikter som präglar dessa sidors innehåll både finns och dessutom är väldigt 

utbredda så går det inte att bara bortse från och blunda för dessa. Istället har en stor drivkraft 

för mig varit att problematisera dessa och försöka belysa de retoriska strategier som används 

för att sprida detta budskap. Jag har tyckt det varit viktigt att innehållet i dessa artiklar inte ska 

få stå som oemotsagda sanningar. Viktigt att poängtera är dock att inget ställningstagande av 

fakticiteten kring de enskilda händelserna som behandlats i de studerade artiklarna har gjorts. 

Avsikten har istället varit att genom att fokusera på mera övergripande tendenser i retoriken 

kunna säga något om de framställningar som görs på dessa sidor. 

5.4 Förslag till vidare forskning 

Denna undersökning har av olika skäl avgränsats till att intrikta sig på och behandla de två 

första stegen i Faircloughs tredimensionella modell. Av dessa två i sin tur har störst fokus 

legat på det första som rör den lingvistiska analysen. Ett uppenbart förslag till vidare 

forskning inom detta ämne blir då givetvis att genomföra en analys som inbegriper samtliga 

steg i Faircloughs modell. En analys som också behandlar den sociala praktiken skulle kunna 

bidra till kunskap kring hur artiklarna relaterar till ett större socialt sammanhang. Man skulle 

exempelvis kunna söka kartlägga hur den hegemoniska kamp som sker inom 

diskursordningen ser ut och förändras över tid. Detta för in en tidsaspekt som skulle vara 

intressant att studera. Jag argumenterar exempelvis stundtals i denna uppsats för hur 

debattklimatet kring dessa frågor förhårdnats. Det skulle vara intressant med en komparativ 

studie som mer ingående utforskar denna fråga.  

En annan fråga som fallit utanför ramen för denna studie men som skulle vara väldigt 

intressant att ta del av forskning kring är i vilken utsträckning läsare av dessa artiklar mottar, 

konstruerar mening och internaliserar de budskap och de åsikter som yttras på dessa sidor. Jag 

tänker mig då att en sådan undersökning skulle kunna vara tudelad där både representanter 

från den vita majoriteten (vi) och de etniska minoriteterna (dem) representeras. Detta i ett led 

att utröna medias maktposition och påverkansgrad.  

Avslutningsvis så är min blygsamma förhoppning att denna kritiska analys skall stimulera till 

vidare forskning, inte bara på de områden som denna studie behandlar; tidningar och media, 

utan på alla de områden där text och språk bidrar till att härbärgera och upprätthålla olika 

ideologiska föreställningar. Detta för att ytterligare åskådliggöra och kartlägga de processer 

och den retorik som bidrar till att konstruera och vidmakthålla social ojämlikhet och orättvisa. 

Det är min övertygelse att man genom att forska kring, och uppmärksamma, dessa frågor 

skapar förutsättningar för att dekonstruera de språkliga strukturer som tvingar in och låser fast 

människor i olika underkastade positioner.  
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5.5 Slutsats 

På de för denna uppsats ifrågavarande hemsidorna vänder man sig alltså emot den 

traditionella medierapportering som man anser vara alltför förvrängd och verklighetsfrånvänd. 

På den ena sidan, Avpixlat, har man den formulerade intentionen att leverera ”den 

oretuscherade bilden”. Även om det är dessa sidors uttalade syfte att framlägga en oförvrängd 

neutral sanning så har denna analys tydligt visat att det bakom varje artikel finns ett subjekt. 

Detta subjekt väljer ofrånkomligen och medvetet en vinkel för sin artikel och formar sedan 

innehållet i syfte att påverka läsaren på olika sätt. Varje artikel måste därför ses som en 

konstruktion och kanske är detta konstruktionsbygge tydligare på dessa sidor än någon 

annanstans.  
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BILAGA 1 
Fria Tider 

 
PROBLEMTYNGT VATTENPALATS. I somras tvingades badhuset Aq-va-kul att anlita väktare för att skydda 

badgästerna mot aggressiva ungdomsgäng. Nu bedömer vaktbolagets skyddsombud att det är för farligt för 

väktarna att arbeta ensamma på badanläggningen. CC-BY-SA-3.0/Poeticbent 

Mångkulturellt badhus för 

farligt för ordningsvakter 
Publicerad 23 oktober 2013 kl 13.17 

 

INRIKES.Ordningsproblemen på badhuset Aq-va-kul i Malmö har blivit så allvarliga 

att de inhyrda ordningsvakterna inte längre vågar arbeta ensamma. 

 
Det kommunala badhuset har länge hemsökts av gäng som hotar och misshandlar badgäster. Redan 

sommaren 2003 bedömde badhusets ledning att gängen varje år avskräckte omkring 30 000 besökare 

från att besöka badet. Badet investerade då 750 000 kr i en inglasad receptionsdisk, högre 

passergrindar och övervakningskameror. Man anställde också en arabisktalande badvärd för att 

komma tillrätta med säkerhetsproblemen. 

Säkerhetsåtgärderna har dock visat sig vara otillräckliga för att få bukt med gängkriminaliteten på 

badhuset. 2011 dömdes en 38-årig irakier för sexuellt ofredande efter att han tafsat på en 13-årig flicka 

i bubbelpoolen. Förra hösten misshandlades en 13-årig pojke svårt och fick käken krossad. 

I somras fick badet stänga för omfattande reparationer efter att ett gäng slagit sönder inredning och 

krossat glas som föll ned i bassängen. Händelsen ledde till att badhusets ledning bestämde sig för att 

anlita ordningsvakter från vaktbolaget G4S för att övervaka anläggningen. 

Nu har situationen blivit övermäktig även för de professionella ordningsvakter som ska upprätthålla 

ordningen. Vaktbolagets skyddsombud Stefan Andreasson har beslutat att företagets ordningsvakter 

inte längre får arbeta ensamma på det problemtyngda badhuset. 

Hot och hot om våld mot både vår personal och objektets egen personal är ofta förekommande, 

ordningsvakterna upplever en stor press, otrygghet och otillräcklighet vid ensambemanning, skriver 

Andreasson i sitt beslut. 

Jag vill inte kommentera enskilda händelser. Men jag har gjort bedömningen enligt arbetsmiljölagen. 

Då råder det alltså fara för liv och hälsa, säger Andreasson till Sydsvenskan. 

 

Aq-va-kuls chef Ann-Christine Magnusson uppger att hon inte ifrågasätter att skyddsombudets beslut 

att införa dubbelbemanning vid arbete på badhuset är befogat. 

http://www.friatider.se/brakigt-badhus-i-malmo-tvingas-anlita-vaktare
http://www.sydsvenskan.se/malmo/ensamarbete-pa-badhus-stoppas/
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BILAGA 2 
Fria Tider 

 

Här festar bidragsfuskaren 

Samir El-Shemesani upp dina 

skattepengar 
 

Publicerad 13 oktober 2013 kl 04.59 

 

ENTREPRÖNOR. Genom att påstå sig vara rullstolsbunden lyckades Samir El-

Shemesani, 62, bluffa till sig nästan 4 miljoner kronor i assistansersättning från de 

svenska skattebetalarna. Nu åtalas han och ytterligare åtta araber för bland annat grovt 

bidragsbrott och penninghäleri. 

 
I den privata filmen ovan syns Samir dansa med en hög, icke namngiven, politiker i Skåne. Filmen är 

tillsammans med polisens spaningsfilmer några av de tyngsta bevisen mot den idag 62-årige araben, 

som ursprungligen hör hemma i Libanon. 

 

- Han förnekar brott. Han har varit sjuk och haft rätt till assistansersättning. Det är i korthet hans 

inställning, säger advokaten Charlotta Sundqvist Olin till Kvällsposten. 

 

Krävande patient  
Enligt en överläkare som vittnade under rättegången kom behovet av skattefinansierad hjälp att 

baseras helt på 62-åringens egen subjektiva uppskattning, skriver Sydsvenskan. När mannen röntgades 

hittades aldrig någon inflammation i lederna som han klagade på att han hade ont i, men till sist byttes 

båda knäleder ut, på skattebetalarnas bekostnad, och mannen genomgick en skattefinansierad gastric 

by-pass operation. Genom operationen blev han fri från sin kraftiga övervikt, men inget hjälpte och till 

sist uppgav sig mannen vara helt rullstolsbunden. 

 

Bidragsstark grupp 

Personlig assistans infördes av Bengt Westerberg (FP) som var socialminister i den dåvarande 

borgerliga regeringen 1992. Idag utgör assistansen den största kostnaden för omsorgen av 

funktionshindrade och påstått funktionshindrade i Sverige. Totalt kostar insatserna för 

funktionshindrade och påstått funktionshindrade skattebetalarna 66 miljarder kronor om året, vilket är 

mer än 1,5 gånger försvarsbudgeten. 

Kostnaden innebär att Sverige lägger 2,3 procent av BNP på omsorgen om funktionshindrade och 

påstått funktionshindrade. Inom EU ligger snittet på 0,5 procent, noterade krönikören Anna Dahlberg i 

Expressen i somras. 

http://www.expressen.se/kvp/bekant-jag-har-inte-sett-honom-som-sjuk/
http://www.sydsvenskan.se/malmo/vi-maste-tro-pa-patienten/
http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/varningslamporna-blinkar-kring-assistansersattningen/
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BILAGA 3  
Avpixlat 

 

Ensamkommande anhållen för våldtäkt på 

minderårig 

 
 VÅLDTÄLT MOT BARN  Polisen i Kumla har anhållit två personer med utomvästlig muslimsk 

bakgrund, en 20-årig man och en 17-årig ”ensamkommande”, misstänkta för våldtäkt på en minderårig flicka. 

Ytterligare förövare misstänks finnas.  

Våldtäkten ska ha begåtts i början av november. Polisens tekniker har i flera dagar arbetat med att undersöka en 

lägenhet på Kvarngatan i Kumla där brottet eventuellt har begåtts och där den äldre av de två anhållna ska vara bosatt. 

Den yngre av de två misstänkte bor på Frejgårdens hem för ensamkommande flyktingbarn.  

Förhör har hållits med båda de misstänkte personerna. Båda är misstänkte på sannolika skäl, vilket är den högre 

misstankegraden. Om de har gjort några medgivanden vill polisen inte berätta. Polisen vill heller inte bekräfta 

uppgiften att våldtäkten begåtts i lägenheten, som tillhör socialtjänsten. Åklagaren har fram till på tisdag på sig att fatta 

beslut om häktning för 20-åringen respektive till på söndag för 17-åringen.  

Frejgårdens boende för ensamkommande har varit omgärdat av en rad problem. Man hävdar att man nu kommit 

tillrätta med det värsta men miljön är fortsatt stökig med våldsamma konflikter mellan de boende och mot personalen. 

En särskild plan för konflikthantering har måst utarbetas.  

Informationen om boendet innehåller några märkligheter. En av dem är att det anges att man kan bo kvar på 

Frejgården tills man är 21 år gammal. Detta alltså trots att det hävdas vara ett boende för barn. Ett annat stycke märklig 

information är följande: 

Ungdomarna kan ha kontakt med familj och släkt genom t ex Facebook och genom att använda 

boendets telefon för att ringa. Boendet står för denna kostnad.  

Att ha ”kontakt med familj och släkt” och dessutom via moderna sociala medier som Facebook rimmar illa med den 

bild av ”ensamkommande” som förmedlas till allmänheten om en person som flytt från en fattig sönderskjuten 

afghansk bergsby där man inte ens har elektricitet och rinnande vatten och där föräldrarna mördats av talibaner.  

Men den av media inpräntade bilden av ett stackars barn krackelerar förstås än mer betänkligt när ”barnet” anhålls för 

våldtäkt på tonårsflickor. Det är troligen förklaringen till att Nerikes Allehanda håller inne med den informationen om 

de misstänkta gärningsmännen.  

 

 

 

 

 

 

 

http://avpixlat.info/2014/05/12/morkhyad-man-efterlyst-for-brutalt-knivdad-i-danmark/
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BILAGA 4  
Avpixlat 

 

Utländsk identitetskameleont fick fängelse för 

misshandel 

 
 GROV MISSHANDEL På fredagen dömdes en icke-västlig utländsk 

28-årig man till 5 års fängelse för att till synes oprovocerat brutalt ha 

attackerat och försökt hugga ut ögonen på 61-åriga Ester i Halleberg när hon 

var ute och joggade. Kvinnan fick alla ben i ansiktet krossade och har nu 

bara ett öga och 30% syn kvar. Gärningsmannen var mycket svår att 

identifiera, och när svensk polis tog hjälp av Interpol visade det sig att 

mannen har inte mindre än nio olika identiteter.  

Av allt att döma är mannen tunisier, har ett italienskt pass och hävdar själv att han 

kommit till Sverige från Norge. Att den här sortens människor kan göra det 

svenska samhället otryggt och farligt är en av flera effekter av frånvaron på 

identitetskontroll av asylsökare, av den ökande acceptansen av illegala invandrare 

under den nyspråkliga benämningen ”papperslösa” och nedmonteringen av 

gränsbevakningen i spåren av EU-medlemskapet och Schengensamarbetet.  

En kvalificerad gissning är att oklarheterna kring den nu dömde mannens identitet gör att han blir svår att utvisa, trots 

att det vore det enda rimliga och dom på detta finns. Esters juridiska ombud anser också att mannen borde ha dömts för 

mordförsök och att påföljden borde varit längre även med nuvarande brottsrubricering.  

Expressen 

Expressen 

Expressen 

 

http://avpixlat.info/2014/05/12/morkhyad-man-efterlyst-for-brutalt-knivdad-i-danmark/

