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Abstract 

 

Under 2000-talet har den xenofobiska publikopinionen växt, i såväl styrka som mängd. 

Främlingsfientliga och rasistiska stereotyper används ideligen i diverse mediekanaler och i och 

med yttrandefrihetens förflyttning till bland annat digitala plattformer möjliggörs ett allt grövre 

språk (Ekman 2011:2).  

Syftet med denna studie var att ta reda på hur bloggen Exponerat, en av de största 

invandringskritiska sajterna i Sverige, ur ett främlingsfientligt perspektiv representerar och 

remedierar invandrar-och invandringsrelaterade nyheter från etablerade mediekanaler. Vidare 

ville vi skapa en förståelse för xenofobins kognitiva dimensioner genom att diskutera och 

problematisera enskilda kommentarer till blogginläggen.  

Uppsatsens metodologiska ram utgick ifrån kritisk diskursanalys (CDA) med element ur 

konversationsanalys (CA). Vårt material bestod av 9 stycken blogginlägg och deras tillhörande 

förlagor, vilka valdes ut för vidare analys efter att vi tagit del av en veckas inlägg på bloggen, 

cirka 250 stycken. Dessa nio inlägg fördelades sedan under kategorierna brott, ekonomi och 

mångkultur med tre inlägg i varje kategori. Samtliga blogginlägg fokuserar på invandrar-och 

invandringsrelaterade frågor och består av reproducerade och remedierade nätartiklar från 

etablerade mediekanaler. 

Studien visar att det råder en explicit gränsdragning mellan ”vi” (den vita infödda svensken) 

och ”de Andra” (invandraren) då grupperna representeras på olika premisser. De röster och 

aktörer vi har tolkat på bloggen är överlag subjektiva där frågor som rör invandrare och 

invandring beskrivs ur ett missgynnat och fientligt perspektiv. Bloggen kan identifieras som en 

explicit främlingsfientlig diskurs där inläggens författare och kommentarsdeltagare producerar 

och remedierar en stereotypifiering och gränsdragning av ”de Andra”.  

 
 
 
 
 
 

 

 

Nyckelord: xenofobi, rasism, blogg, ”de Andra”, kritisk diskursanalys, representation, 

remediering, stereotyper 

 
 

 



	   3	  

INNEHÅLLSFÖRTECKNING   

 

1. INLEDNING………………………………………………………………………………....5 

1.1 Syfte och frågeställningar…………………………………………………………………....6 

1.2 Disposition ……………………………………………………………………………….….6 

1.3 Material och avgränsningar……………………………………………………………….…7 

2. BAKGRUND ………………………………………………………………...........................7 

3. TEORETISK RAM OCH TIDIGARE FORSKNING……………………………………8 

3.1  Begreppsförklaring rasism och främlingsfientlighet…………………………………….….8 

3.1.1  Begreppsförklaring ”de Andra”……………………………………………….…..9 

3.2 Stereotyper……………………………………………………………………………….…..9 

3.2.1 Medierade stereotyper…………………………………………………………....10 

3.2.2 Stereotypifiering och rasism ur ett kognitivt perspektiv………………………....11 

3.2.3 Medierade stereotyper ur ett kognitivt perspektiv………………………………..12 

3.3 Internetbaserade åsiktsgemenskaper………………………………………………….……14 

 3.3.1nternetbaserade främlingsfientliga åsiktsgemenskaper………………………….…….15 

4. METOD……………………………………………………………………………….…….16 

4.1 Diskursbegreppet…………………………………………………………………….……..16 

4.2 Kritisk diskursanalys………………………………………………………………….……17 

4.3 Konversationsanalys………………………………………………………………….……19 

4.4 Analysmodell………………………………………………………………………….…...20 

4.4.1 Material och urval…………………………………………………………….….20 

4.4.2 Egen metodtillämpning……………………………………………………….….22 

4.4.3 Närläsning av förlagor och inlägg…………………………………………….….22 

4.4.4 Analys av kommentarer…………………………………………………….….…23 

5. ANALYS………………………………………………………………………………….....23 

5.1 Mångkultur………………………………………………………………………………....23 

5.1.1 ”I en papperslös värld är alla somalier”………………………………………….23 

5.1.2 ”Önskas: mångkulturellt försvar”……………………………………….…….….25 

5.1.3 ”Stopp för ensamarbete på Pågatågen”………………………………….……….27 

            5.1.4  Sammanfattning mångkultur…………………………………………….………28 

5.2 Brott………………………………………………………………………………….……..29 

5.2.1 ”Fastighetsskötare lockades till lägenheten och misshandlades”………….……..29 

5.2.2 ”Bara var femte våldtäkt anmäls”…………………………………………..…….30 

5.2.3 ” Unga bröder dömda för våldtäkt”………………………………………….…...31 



	   4	  

5.2.4 Sammanfattning brott………………………………………………………….…32 

5.3 Ekonomi…………………………………………………………………………….……...33 

5.3.1 ”Akademiska sjukhuset ska spara 220 miljoner”………………………….……..33 

5.3.2 ”Försörjningsstödet har ökat med 50 procent i Avesta” ………………….……..34 

5.3.3 ”Sida ger mer stöd till palestinier”………………………………………….…... 35 

5.3.4 Sammanfattning ekonomi…………………………………………………….….36 

5.4 Analys av kommentarer…………………………………………………………………....37 

5.4.1 Kommentarer som aktualiserar ett ”vi” kontra ”dem”-perspektiv…………………….…37 

5.4.2 Kommentarer som exemplifierar rena rasistiska uttalanden……………………………..38 

5.4.3 Sammanfattning kommentarer…………………………………………………………...39 

6. SLUTDISKUSSION………………………………………………………………………..40 

6.1 Förslag till vidare forskning………………………………………………………………..43 

7. LITTERATURLISTA……………………………………………………………………...45 

8. BILAGOR………………………………………………………………………………….49 

8.1 Bilaga 1: ”I det papperslösa landet Sverige är somalier”…………….……………………49 

8.2 Bilaga 2: ”Bilder från det mångkulturella försvaret”………………………………………51 

8.3 Bilaga 3: ”Tågvärdar utsatta för attacker dagligen - förbjuds ensamarbete”…...………….53 

8.4 Bilaga 4: ”Egyptier lockade fastighetsskötare till lägenhet och misshandlade honom”…...54 

8.5 Bilaga 5: ”BRÅ - 33 000 våldtäkter per år i Sverige”………..…………………………….56 

8.6 Bilaga 6: ”Tre rumäner åtalades för gruppvåldtäkt - en frias - ingen utvisning”…………..58 

8.7 Bilaga 7: ”Akademiska sjukhuset ska spara 220 miljoner”………………………………...60 

8.8 Bilaga 8: ”Försörjningsstödet har ökat med 50 procent i Avesta”…………………………62 

8.9 Bilaga 9: “ Sida ger 15 miljoner extra till palestinier som använder mänskliga sköldar på 

sjukhus”………………………………………………………………………………………...63 

8.10 Bilaga 10: Exempel på ett kommentarsflöde: “Sida ger 15 miljoner extra till palestinier 

som använder mänskliga sköldar på sjukhus“………………………………………………....65 

8.11 Bilaga 11: Utvalda kommentarer som kommentarsanalysen grundar sig på……………..67 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   5	  

1. INLEDNING 

 

Främlingsfientliga och rasistiska åsikter är under 2000-talet fortfarande vitt spridda. Enligt 

Eurobarometern och de uppgifter som presenterades 2001 för EUMC (Europeiska unionens 

militärkommitté), besväras 15 procent av Europeiska unionens medlemmar av förekomsten av 

människor med annan etnicitet i deras dagliga liv. Dessutom har nationalistiska partier tagit fler 

mandat i allt fler EU-länder (Rydgren 2004:123). Sverige är inget undantag. 

  Sedan det svenska politiska valet 2006 har den Islamkritiska och xenofobiska 

publikopinionen växt, i likväl styrka som mängd. I det svenska politiska valet 2010 erhöll det 

högerextremistiska partiet Sverigedemokraterna (SD) 5,7 procent av rösterna och tilldelades 

därigenom tillträde till den svenska riksdagen (Ekman 2011:2). 

Opinionsbildning och politiska kampanjer via nätet har de senaste åren blivit allt viktigare i 

mobiliseringen av främlingsfientliga åsikter. Genom bloggar, sociala medier och forum, som 

idag skapat en helt ny form av nätverk, där aktuella frågor diskuteras, kommenteras och sprids i 

det offentliga rummet. Detta allt oftare med en hårdare och mer explicit främlingsfientlig ton än 

vad som innan varit vedertaget. 

Den främlingsfientliga diskussionen på den xenofobiska bloggen Exponerat.info är ämnet 

för denna studie. Anledningen till att vi vill undersöka och problematisera detta fenomen är att 

det, som ovan skisserat, blivit allt vanligare att aktörer inom detta område söker sig till 

domäner av detta slag för att sprida och debattera sina åsikter. Vi vill därför skapa en förståelse 

för denna typ av språkanvändningen i relation till, ovan framställda, rådande samhälleliga 

förhållanden. Därför krävs också en historisk kontext, en kontext som ofta utesluts i den 

samhälleliga debatten. 

Rasistiska stereotyper har ständigt använts i mediala sammanhang, något det gångna året 

visat tydligt på. Debatten kring pepparkaksgubbar i luciatåg har avlöst debatten kring rasistiska 

nidbilder inom svensk barnkultur som i sin tur avlöste konstnären och debattören Makode 

Lindes blackface-tårta1 (Chukri, 2012).  

I Rakel Chukris artikel ”Stereotyper som skaver”, publicerad i Sydsvenskan den 15 

december, 2012 intervjuas Oivvio Polite, frilansskribent och en av rösterna i den pågående 

debatten kring rasistiska stereotyper i det svenska samhälleliga och mediala landskapet. Polite 

menar att rasistiska nidbilder och stereotypifieringar ofta förekommer i kulturella och mediala 

sammanhang men att det sällan skapas en historisk anknytning till varför det fortskrider. Istället 

möts diskussionen utav argumentet som; ”leta rätt på riktig rasism…” (Ibid). 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Konstnären Makode Lindes konstinstallation i form av en tårta föreställandes en mörkhyad kvinna som presenterades på Moderna museet i 
Stockholm i samband med Konstnärernas riksorganisations 75-årsjubileum i april 2012. Tårtans syfte var, enligt Linde, att väcka tankar om 
rasism och nidbilder (http://www.svd.se/kultur/tror-hon-forstod-min-konstnarliga-agenda_7065917.svd). 
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1. 1 Syfte och frågeställningar  

 
 

 

Föreliggande uppsats undersöker hur den xenofobiska bloggen Exponerat representerar och 

remedierar invandrar- och invandringsrelaterade nyheter och frågor. Syftet är att beskriva och 

analysera hur nyheterna ”ramas in”, omformuleras och diskursivt (se metodkapitel 4.1) 

konstrueras på bloggen. Vi vill även diskutera blogginläggen mot bakgrund av de förlagor som 

blogginläggen förhåller sig till.   

Vidare vill vi skapa en förståelse för xenofobins kognitiva dimensioner i samband med det 

offentliga främlingsfientliga samtalet som förs på internet. Det vill säga, hur fördomar 

produceras och reproduceras i förhållande till tidigare förväntningar och trosövertygelser. För 

att uppnå detta har även enskilda kommentarer till blogginläggen undersökts (se bilaga 8.11).  

 

Vårt syfte med uppsatsen kan företrädas i frågeställningarna: 

 

- Hur representeras invandrar- och invandringsrelaterade frågor på bloggen Exponerat?  

  

- Vilka specifika textelement kan tillskrivas blogginläggen? Hur väljs vissa påståenden ut och 

hur omformuleras dessa? 

  

- Hur diskuteras blogginläggen genom dess tillhörande kommentarer mot bakgrund av 

xenofobins kognitiva dimensioner? 

 

1.2 Disposition 

 

Det här inledande kapitlet avslutas med en beskrivning av vårt valda material och våra 

avgränsningar. Kapitel två beskriver vårt valda fenomen, bloggen Exponerat.info. Kapitel tre 

behandlar studiens teoretiska utgångspunkter och ramar. Kapitel fyra tar upp studiens valda 

metoder, material och urval samt de valda metodernas tillämpning på vårt material genom en 

analysmodell. I kapitel fem presenteras analysen genom närläsningar av utvalda inlägg, dess 

tillhörande förlagor samt en analys av utvalda kommentarer. Kapitel sex avslutas med en 

diskussion kring analysens utfall utifrån studiens syfte och frågeställningar, samt förslag till 

vidare forskning. 
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1.3 Material och avgränsningar  

 

Vårt material baseras på nio inlägg, utvalda från cirka 250 inlägg som publicerades under en 

veckas tid (17-24 november 2012) och dess tillhörande förlagor samt utvalda kommentarer på 

den svenska bloggen Exponerat. Inläggen består av reproducerade och omformulerade artiklar, 

TV-inslag och ledarbloggsinlägg. I blogginläggen finns länkar till information och nyheter från 

diverse etablerade mediekanaler (Exponerat, 2012).    

Vad det gäller avgränsningar ämnar vi endast att undersöka dessa ovan nämnda nio inlägg, 

dess tillhörande förlagor samt utvalda kommentarer på bloggen Exponerat. Vi har på grund av 

studiens begränsningar inte haft möjlighet att undersöka samtliga inlägg under en veckas tid 

eller samtliga inlägg totalt, och vi kommer därför inte att kunna ge en helgjuten bild av bloggen 

och dess inlägg utan vi har låtit de utvalda inläggen få representera det allomfattande innehållet 

på bloggen. Vi kommer i vår studie endast undersöka svenska förhållanden gällande invandrare 

och invandringsrelaterade frågor och har därmed enkom valt ut inlägg och dess förlagor som 

behandlar dessa frågor i en svensk kontext. 

 

2. BAKGRUND  

 

Den främlingsfientliga hemsidan Exponerat.info har under mycket kort tid vuxit till en av de 

största invandringskritiska sajterna i Sverige. Bloggen startade som Sweden Confidential den 

20 oktober 2011 men bytte på årsdagen namn till Exponerat. Idén bakom bloggen är enkel; 

nyckelpersonerna bakom bloggen omformulerar och rekontextualiserar redan publicerade 

artiklar från etablerade tidningsmedier till den grad att blogginläggen blir öppet kritiska och 

nedlåtande mot invandrare och invandring. Exponerat saknar dock utgivarbevis, ansvarig 

utgivare och blogginläggen har ingen publicerad författare vilket således gör det svårt att hålla 

någon ansvarig för det som publiceras (Chaaban & Fredriksson, 2012). 

Exponerat skriver på sajten att de är vänligt inställda mot sverigedemokrater och att de vill 

belysa korrupta medier och grövre kriminalitet. Ofta hängs invandrare som har begått brott ut 

med både namn och personnummer. Den 21 december 2012 avslöjade Research.nu att flera av 

nyckelpersonerna bakom sajten själva är dömda för grova brott, bland annat för sexuellt 

utnyttjande och ofredande av minderåriga (Ibid).  

Sajten räknas i dag som en av de stora uthängningssidorna på nätet, även till antalet 

sidvisningar. Exponerat ligger på plats 144 på sajten Alexa.com:s lista som redovisar statistik 

över de mest trafikerade webbsidorna i Sverige, strax efter SF bios hemsida (Ibid).  
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Vår uppfattning är att denna statistik säger något om det rådande klimatet i Sverige vilket också 

Sverigedemokraternas intåg i riksdagen vittnar om (Ekman 2011:2). Ett klimat där 

samtalstonen gällande invandring och invandringsrelaterade frågor blivit hårdare både vad 

gäller det samhälleliga och mediala klimatet. Statistiken ovan vittnar om att 

främlingsfientlighet mer och mer håller på att etablera sig i de svenska vardagsrummen.   

 Vår föreställning om det rådande klimatet gällande främlingsfientlighet ligger till grund för 

vårt forskningsintresse rörande Exponerat.info men för att gå djupare in i dessa frågor krävs ett 

teoretiskt perspektiv och en historisk kontext. 

 

 3. TEORETISK RAM OCH TIDIGARE FORSKNING 

  

Det har forskats mycket om främlingsfientlighet och rasism. Ämnet för vår studie - 

representation av invandrar - och invandringsrelaterade frågor på främlingsfientliga bloggar är 

dock ett relativt nytt område inom forskningen. För att förstå vårt valda fenomen kommer vi i 

den inledande delen i detta kapitel redogöra för begreppen ”rasism” och ”främlingsfientlighet” 

och ”de Andra” vilka är av största vikt för att skapa en elementär förståelse för vårt 

forskningsområde. Därefter avser vi att redogöra för teorier som angränsar till vårt valda 

område; stereotyper och stereotypifiering ur en samhällelig och medial kontext och dess 

kognitiva dimensioner. Vidare ämnar vi ta upp forskning kring internetbaserade 

åsiktsgemenskaper vilket avslutas med en kort redogörelse av forskning som vidrör vårt valda 

område, det vill säga, främlingsfientliga internetbaserade åsiktsgemenskaper. 

 

3.1 Begreppsförklaring rasism och främlingsfientlighet 

 

Ras ses som en kulturell och historisk kategori vilken ämnar förordna en skillnad mellan 

människor med olika hudfärg. Denna differentiering innebär en social och politisk hierarki. 

Med detta menas att man tillskriver en hudfärg särskilda egenskaper och därmed uppstår en 

gränsdragning genom ett ”vi” kontra ”dem”-perspektiv. Rasism handlar i stort inte om själva 

differentieringen i sig, utan i stället hur den laddas med mening och attribut som skapar en 

alienering av människor med en viss typ av hudfärg. Denna differentiering handlar mer om 

makt och politik än biologi (Storey 2009:167-168).  

Till skillnad från rasism, som grundar sig på mer explicita ideologiska föreställningar om 

hudfärg och ursprung, anses xenofobi vara synonymt med främlingsfientlighet som en rädsla 

och ambivalens inför främlingar, det vill säga ”de Andra” (Ibid). 
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3.1.1 Begreppsförklaring ”de Andra” 

 

I en rasifierad diskurs konstrueras en åtskillnad mellan “vi”, etniska svenskar/västerlänningar, 

och “de Andra”, andra etniska minoritetsgrupper som inom vår studie får benämningen 

invandrare. Båda parterna står i motsatsförhållande till varandra och betecknar tillhörighet 

respektive utanförskap, en ojämn maktfördelning samt en konstruerad åtskillnad parterna 

emellan. Det är utifrån dessa koncept vi ämnar använda begreppen “vi” och “de Andra”- 

”dom/dem” (Hall 1997:259).   

 

3.2 Stereotyper  

 

Producerandet och reproducerandet av stereotyper grundar sig i många avseenden i en social 

kategoriseringsprocess. Denna process har skapat en polarisering människor emellan och 

därmed bidragit till föreställningen kring ”de Andra”. Avsnittet nedan behandlar hur denna 

stereotypifiering och andrefiering tar form. 

Strukturalisten och antropologen Claude Lévi-Strauss förklarar denna uppstådda 

polarisering som en konsekvens av att människan har en tendens att tänka i 

motsatsförhållanden. Detta paradigm innehåller två kategorier där kategori A definieras genom 

vad kategori B inte är. Lévi-Strauss menar att man måste förstå det motsatta för att kunna förstå 

definitionen av de båda. Således är de båda kategorierna beroende av varandra för att kunna 

existera. Det råder en strukturerad relation mellan de båda kategorierna och ingendera kan 

existera på egen hand (Fiske 2010:156-157). Dessa kategorier betecknar Lévi-Strauss som 

binära oppositioner. Binära oppositioner är aktiva i produktionen och reproduktionen av 

stereotyper och sociala hierarkier i en kultur, vilken innefattar dolda maktförhållanden.  

Kulturteoretikern och sociologen Stuart Hall menar att det alltid råder en maktrelation 

mellan de olika motsatsförhållandena av binära oppositioner. I skrivet språk utgör det fetstilta 

det överlägsna i maktrelationen; vit/svart, civiliserad/primitiv, man/kvinna och så vidare (Hall 

1997:235). Hall åsyftar att språket har en grundläggande roll i andrefieringsprocessen då han 

knyter an till Lévi-Strauss teorier om språk. Hall menar att användningen av språk utgör en 

modell för hur kulturer och människor fungerar. Skillnaden mellan olika kulturer och 

människor, det vill säga gränsdragningen mellan vi och ”de Andra”, är väsentligt i fråga om 

mening. Representationen är en komplex verksamhet, i synnerhet andrefieringsprocessen, då 

den engagerar känslor och attityder samt mobiliserar rädslor i betraktarens öga (Ibid:226). 

Jens Rydgren beskriver i sin artikel ”The logic of xenophopia” denna andrefieringsprocess 

som en social kategoriseringsprocess. Denna, menar Rydgren, uppstår som ett substitut för en 
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struktur för att kategorisera nya intryck när verkligheten är svår att tolka och förstå (Rydgren 

2004:128). 

 

3.2.1 Medierade stereotyper  

 

Då massmedier har en betydande roll i åsikts-och opinionsbildning är det angeläget att förstå 

hur stereotyper och stereotypifieringar kan produceras och reproduceras i mediala sammanhang 

(Wilson & Gutiérrez 1985:39-41). Detta behandlas i avsnittet nedan.  

I boken Minorities and Media avhandlar Clint Wilson och Félix Gutiérrez 

stereotypbegreppets betydelse och hur det sammankopplats med massmedier. I sin redogörelse 

belyser de hur etniska minoriteter ofta har framställts genom stereotypifieringar där ”de Andra” 

porträtteras utifrån utmärkande särdrag som exempelvis hudfärg. Då majoriteten av den 

amerikanska befolkningen, vid framväxten av massmediernas betydande roll var vita, ansågs 

inte människor med annan hudfärg vara viktiga nog att ändra nyhetsinnehållet för. Människor 

med annan etnisk härkomst var inte en prioriterad grupp och ansågs följaktligen inte vara en 

viktig del av massmediernas publik (Ibid). Dessa stereotypifieringar, som massmedierna bidrog 

till, upprätthöll och förstärkte åsikter och attityder präglade av rasismen. Medierna har 

möjligheten att skapa tillika förstärka åsikter och attityder i samhället, vilket kan generera 

stereotypifieringar av andra etniciteter (Ibid:42). 

Massmediernas produktion och reproduktion av kulturella uppfattningar utgör kärnan i 

kommunikationen mellan samhällets medlemmar. Genom en gränsdragning mellan ”vi” och 

”de Andra”, och att därmed anta att kulturer är statiska, slutna system, uppstår en 

stereotypifiering vilken avspeglas i samhällets sociala sammanhållning. Samhällets 

medlemmars mentalitet utvecklas då till att skilja på ”vi” och ”de Andra” och en 

slentrianmässig generalisering och stereotypifiering uppstår (Ibid:38-39).  

Denna gränsdragning mellan ”vi” och ”de Andra” medför att fördomar reproduceras 

samtidigt som makten hos majoriteten förstärks, vilket i sin tur leder till att majoritetens 

gemenskap förstärks. Dessa värderingar utgör därmed normen för samhället i stort och utmanas 

således inte i dominerande massmedier. Det råder även en skillnad i hur minoriteter framställs i 

massmedierna gentemot den utmärkande och överlägsna majoriteten i samhället.  

Vanliga stereotypifieringar inom de amerikanska massmedierna är exempelvis ”The Black 

Mammy”, ”The Indian Maiden”, ”The Latin Lover” eller ”The Sinister Asian Warlord”. 

Minoriteterna beskrivs även ofta i sammanhang förenade med exempelvis våldsamhet och 

fattigdom medan majoriteten framställs ur ett gynnat och exemplariskt perspektiv (Ibid:40-41).  
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3.2.2 Stereotypifiering och rasism ur ett kognitivt perspektiv 

 

Då minoriteter i mediala sammanhang vid upprepade tillfällen laddas med ogynnsamma 

attribut, skapas slentrianmässiga stereotypifieringar. Dessa förblir sålunda allmängiltiga 

uppfattningar för mottagarna, det är således av vikt att förstå hur människor sätter tilltro till 

ståndpunkter utifrån förväntningar och tidigare uppfattningar. Närmare bestämt hur fördomar 

tar form och verkar i producerandet tillika reproducerandet av stereotyper ur en samhällelig och 

medial kontext. Detta kommer att presenteras i de två avsnitten nedan. 

Rydgren diskuterar i sin artikel hur stereotypifieringar kopplat till xenofobiska 

trosövertygelser uppstår. Rydgren menar att uppkomsten av dessa stereotypifieringar och 

övertygelser oftast beror på kognitiva begränsningar och en subjektiv bakgrundsinformation. 

Mer specifikt menar Rydgren att detta beror på ofullständiga slutsatser och en stereotypifierad 

kategoriseringsprocess av den kunskap mottagaren baserar sina övertygelser på. Dessa typer av 

felaktiga slutsatser grundas på en tankeprocess som vilar på samma basis som den kognitiva 

mekanism som människor framgångsrikt använder i sitt dagliga liv. Detta ger dem således goda 

anledningar att förlita sig på dessa övertygelser utan eftertanke eller reflektion (Rydgren 

2004:123).  

Även medie- och kommunikationsforskarna Robert Entman och Andrew Rojecki kopplar 

samman samhällets gränsdragningar mellan olika etniciteter till människans mentala 

kognitioner. I kapitlet ”Culture media and the white mind: the charcater of their content” i 

boken Black images in the white mind för Entman och Rojecki en allmän diskussion kring hur 

människor tenderar att separera världen i ett ”vi” kontra ”dem”-perspektiv. Denna diskussion 

sammankopplas mer specifikt till den bredare amerikanska kulturen och dess implicering av 

rasbegreppet i media. De menar att den genomsnittliga vita amerikanen är ambivalent gentemot 

afroamerikaner och att ambivalensen därmed uttrycks genom rasism, fientlighet och ibland 

även välvilja. Dessa motstridiga känslor är ett resultat av själva idén kring ras i stort och dess 

kognitiva aspekter.  

Rasidéerna är sammanhållna och omslutna av de rasistiska rötter som uppstått ur 

övertygelsens och misstankens natur. Detta medför att man, för att uppnå en förståelse för 

mediernas förkroppsligande av kulturen och dess potentiella inverkan på de vita och samhället, 

måste söka sig bortom det uppenbara medieinnehållet där svarta/ ”de Andra” upptar en 

begränsad plats. Det vill säga, det krävs en högre förståelse för hur ambivalensen och 

fientligheten har uppstått (Entman & Rojecki 2001:46).  

Författarna förklarar att grunden till denna uppstådda ambivalens och fientlighet i dag 

instiftas i människans två olika sätt att tillägna sig den sociala informationen vilka, allt som 
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oftast, existerar i en förvirrande kombination. Den personliga erfarenheten förenas med den 

medierade kommunikationen. Dessa är ofta svåra att harmonisera eftersom de flesta människor 

saknar en teori eller ett integrerande perspektiv kring rastänkandet. Ambivalensen och 

fientligheten förstärks ytterligare genom de inneboende tendenser i människans natur att 

exempelvis uppmärksamma och reagera negativt på gruppers skillnader (Ibid).  

Utöver detta tillkommer en kultur med idéer som betonar rasskillnader och en rashierarki, i 

vilken de vita har övertaget. Detta kombineras med de vitas drivkraft att upprätthålla en 

föreställning om deras överlägsenhet som en symbol för en längtan att dominera en grupp. 

Resultatet av dessa uttryck formar en fortsatt alienering från vissa grupper (Ibid:48). 

Rydgren förklarar denna typ av alienering som ett resultat av en stereotypifieringsprocess 

där han refererar till sociologen Raymond Boudons begrepp ”the notion of black boxes”. 

Konceptet innebär att när människor hamnar i nya situationer har de initialt två alternativ att 

vända sig till: Antingen att förlita sig på något som för mottagaren fungerat som sanningsenligt 

i en annan kontext eller situation, eller att tillförlita sig på information och teoretiska 

antaganden från andra människor. Generellt i sådana situationer, i synnerhet i vårt första möte 

med nya människor, kan vår första uppfattning vara underordnad en kategoriseringsaspekt som 

sedan övergår till en stereotypifieringsprocess. När vi saknar information om en människa 

avläser vi information om denne i ljuset av den ”kunskap” vi har om den sociala grupp eller 

kategori vi tolkar att denne befinner sig i. När denna kategori klassificeras som en 

”utomstående grupp” (”out-grop”) från vårt perspektiv, kan de stereotyper vi i vårt mentala 

sinne refererar till blandas med negativa värdegrunder. När detta inträffar uppstår en 

fördomsfull stereotyp (Rydgren 2004:125). 

 

3.2.3 Medierade stereotyper ur ett kognitivt perspektiv  

 

För att förstå mer ingående hur dessa fördomsfulla stereotyper uppstår är det av betydelse att få 

en uppfattning om hur människor genom kognitionens dimensioner sätter tilltro till medier och 

hur dessa därmed verkar i producerandet tillika reproducerandet av stereotyper. Detta kommer 

vi att ta upp i följande avsnitt.  

Entman och Rojecki härleder stereotypifieringsprocessen till att människor tenderar att lita mer 

på teoridriven än datadriven information. Med detta menar författarna att människan har en 

större benägenhet att ta till sig de antaganden som bekräftar dennes förväntningar än att istället 

vara öppen för nya tolkningar. Rydgren betonar även att auktoritet och tillit spelar en viktig roll 

i dessa situationer. Människor lägger tilltro i information som de tillhandahåller från källor de 

upplever som legitima, detta kan exempelvis vara institutioner, medier eller vänner. Vilken 
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eller vilka källor individen sätter tilltro till beror således på vilken eller vilka individen 

uppfattar som auktoritär och legitim (Rydgren 2004:125). 

Denna tendens till inskränkthet underbyggs av kulturella influenser och ett kognitivt 

fenomen som kan förklaras utifrån så kallade ”scheman” och ”inramningar”. Entman och 

Rojecki baserar konceptet kring scheman på hur information relateras till uppsättningar av 

begrepp som tillåter människan att dra slutsatser om ny information grundade på redan 

organiserade förkunskaper. De menar att de flesta kulturer har ett standardiserat schema som 

alla människor inom gruppen kan ta till sig för att förstå de vedertagna sederna inom samhället 

(Entman & Rojecki 2001:48).   

Begreppet inramningar liknar i många aspekter konceptet kring scheman, men utöver detta 

är inramningar inneboende i medietexter och den offentliga diskursen. För att klargöra med ett 

exempel beskriver Entman och Rojecki dessa inramningar så här:  

  
           ”Frames highlight and link data selectively to tell more or less coherent stories that define 

problems, diagnose causes, make moral judgments, and suggest remedies. When we say a news 

report "framed" a drive-by shooting as a gang war story, we mean it selected certain aspects of 

the event that summoned an audience's stored schematic understandings about gang members” 
(Ibid:49). 

   

Genom att belysa och rama in händelsen utifrån att aktören är en ”gängmedlem” elimineras för 

mottagaren andra mentala associationer, som kan ha bidragit till händelsen, exempelvis 

arbetslöshet och en frånvarande fader till aktören. Det vill säga, själva inramningen 

”gängmedlem” gör att mer sympatiska associationer kopplat till händelsen likvideras. Den 

politiska betydelsen av denna inramning härrör sålunda från det implicita moraliska omdömet, i 

ett fall kan det röra sig om intoleransen mot kriminalitet, i ett annat fall kan det handla om en 

djupare förståelse för händelsens bakomliggande orsaker. Men som tidigare nämnt betonar 

författarna att den vedertagna reaktionen från mottagaren på inramningen ”gängmedlem” yttras 

genom en bekräftelse av dennes ståndpunkter och förväntningar i stället för att kritiskt 

analysera texten och vara mottaglig för nya insikter (Ibid).  

Dessa scheman och tematiska ramar genomsyrar medieutbudet där svarta/ ”de Andra” 

systematiskt stereotypifieras och tilldelas en begränsad plats. Den medierade kommunikationen 

bidrar således till att en stereotypifiering av ”de Andra” fortgår. Men mediernas inramningar 

har tillika möjligheten att skapa en samhörighet mellan olika grupper. Med detta menas att 

människor från olika grupper kan dela scheman och förstå och uppfatta samhället på samma 

vis. Att förhålla sig till att gränserna mellan de olika grupperna är genomträngliga leder till att 

det ovan nämnda begreppet kring fientlighet elimineras (Ibid:50). 
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Utifrån Mary Douglas antropologiska studier om fara och säkerhet, beskriver Entman och 

Rojecki den kulturella skillnaden mellan vad som är farligt och vad som är säkert och hur 

denna skillnad löper parallellt med distinktionen av en grupp som är ”inne i ett samhälle” 

kontra vilka som är ”utanför”. Douglas beskriver, utifrån resultaten i sin studie, den symboliska 

skillnad som är inbyggd i det etablerade schema som existerar i många vitas mentala sinne; ett 

schema som definierar ”de Andra”. Detta schema länkar löst samman med exempelvis ”svart”, 

”fattigdom” och ”brott”. Detta i motsats till de föreställningar som skiljer sig avsevärt från de 

inbyggda, mer värdefulla egenskaper som existerar i de schematiska föreställningar 

sammankopplat med ”vi” och ”oss”. Men med undantag från de människor som klart kan 

definieras som rasister, innehåller de flesta vitas trossystem värdefulla egenskaper som knyts an 

till föreställningarna om svarta, samtidigt som dessa föreställningar inkluderar osäkerhet och 

misstanke. ”De Andra” rangordnas således som ”liminal beings” vilket innebär att de till sin 

natur är besudlade och stör den naturliga ordningen. De är dock inte nödvändigtvis ett hot mot 

densamma eftersom de ännu inte har inkluderats och klassificerats mer än kategoriseringen 

”den Andre” (Ibid:50-51).  

 

3.3 Internetbaserade åsiktsgemenskaper 

 

För att undersöka de virtuella relationerna och den sociala interaktionen som förekommer på 

bloggen Exponerat är det betydande att förstå hur den sociala interaktionen ter sig på en sådan 

domän, nämligen internet. Delar av denna forskning kommer att presenteras i följande avsnitt.  

Den tidigare forskningen om interaktionen på nätet hade en socialpsykologisk ansats med 

tester. Det upplevdes tillsynes svårt att utforska de sociala aktiviteterna som utfördes på nätet 

eftersom det fanns en rådvillhet i kommunikationen till följd av mediets limiterade förmåga att 

överföra betydelsefull icke-verbal information såsom tonfall, betoning, ansiktsuttryck, 

blickriktning, ögonkontakt, kroppsrörelser etcetera. Dessa hypoteser övergavs emellertid efter 

att ha prövats i laborationer (V. Kozinets 2011:39).               

  Ett tidigt antagande inom social nätverksforskning var att bristen på den verkliga sociala 

interaktionen och de normer som tillkommer genom denne bland annat skulle leda till en mer 

upphetsad och uppsluppen kommunikation. Många av dessa antaganden kunde redan då 

observeras på nätet genom exempelvis förolämpningar, fientligt språkbruk och svordomar. 

Forskarna menade sålunda att internet, som ett verktyg för kommunikation och interaktion på 

nätet, eliminerade den sociala struktur som krävs för vänliga sociala relationer (Ibid:39). 

 Med tiden har forskningen visat att gruppmedlemmar av digitala forum utvecklat verktyg för 

att kunna utrycka känslor genom skrift, exempelvis med hjälp av så kallade smileys. 
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Nutida forskning vid Forester Research har förevisat att alla typer av nätgemenskaper, allt från 

forum till webbsidor och bloggar, gör det möjligt att uttrycka sin identitet och skapa relationer 

(Ibid:41). I och med de sociala världarnas sammanflätning, har gränserna mellan den virtuella 

och reella världen mer och mer suddats ut. Enligt studier från Anneberg Digital Future Project 

vid University of Southern California rörande hur sociala medier har inkorporerats i våra 

vardagliga liv ställdes frågor huruvida medlemmarna hyste starka känslor för sina 

åsiktsgemenskaper. Hela 55 procent uppgav då att de erfor lika starka känslor för sina 

åsiktsgemenskaper som för sina verkliga gemenskaper (Ibid:26-28).         

 De digitala forum och gemenskaper som utbreder sig på internet i dag fungerar som platser 

där medlemmarna både kan känna tillgivenhet och en tillhörighet. Kozinets framhåller att 

åsiktsgemenskaper på nätet inte enkom kan uppfattas som virtuella likväl som de människor vi 

möter i dessa digitala forum. Därav finns det en anledning till att många medlemmar i digitala 

forum träffas i verkliga livet. Detsamma gäller exempelvis de sociala och politiska frågor som 

diskuteras i nätforum: De är reella och viktiga frågor vilket bidrar till att vi fortsätter att 

engagera oss i dessa. Med detta konstaterar Kozinets att eftersom dessa sociala grupper på nätet 

har en reell existens för deltagarna, bidrar de sålunda med faktiska konsekvenser i många 

aspekter av deltagarnas beteende (Ibid). 

 
3.3.1 Internetbaserade främlingsfientliga åsiktsgemenskaper  

Till följd av det offentliga rummets förflyttning till den offentliga nätbaserade plattformen har 

en ny form av yttrandefrihet möjliggjorts. En plattform som möjliggör att åsikter snabbare 

sprids och debatteras, så även främlingsfientliga sådana. Forskning kring denna typ av 

internetbaserade främlingsfientliga åsikter kommer att behandlas nedan.  

  Främlingsfientliga röster har idag skapat en anti-position genom att utforma rasistiska och 

främlingsfientliga ståndpunkter som de införlivar vid frågor rörande exempelvis yttrandefrihet. 

Interlänkandet av nyheter används för att negativt rama in invandrare och därigenom 

inkorporera främlingsfientliga åsikter i materialet för att förstärka dessa, och eventuellt 

mobilisera väljare till främlingsfientliga partier (Ekman 2011:1). På denna grund kan 

högerextremistiska politiska partiers framgång i dag delvis förenas med deras användning av 

sociala medier och forum på internet, där informationsflödet kombineras med marknadsföring, 

propaganda och rekrytering. Genom internets förmåga att överskrida nationsgränser och länka 

material och information till, i stort sett, hela världen har den samtida informationsteknologin 

som global diskurs möjliggjort en elektronisk opinionsbildning och, i vissa fall, även 

rekrytering till sådana partier (Thiesmeyer 1999:2).               

 Då sociala nätverk har en förmåga att främja och framhäva den egenproducerade 
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medborgarjournalistiken, där konsumenterna även är producenter i nyhetsflödet, finns det ändå 

inte mycket som tyder på att en oberoende och en alternativ nyhetsproduktion faktiskt äger 

rum. Istället består bloggarnas fundament av länkar och recensioner av redan publicerat 

onlinematerial från etablerade nyhetsmedier på nätet (Ekman 2011:7). 

 

4. METOD 

 

Vi har valt att förhålla oss till en kvalitativ forskningsansats med hjälp av den kritiska 

diskursanalysen (CDA). Vi kommer även i analysen av utvalda kommentar låna element från 

konversationsanalysen (CA). Dessa metodologiska verktyg och hur vi har gått tillväga med 

hjälp av urval samt hur vi har valt att förhålla oss till dessa metodologiska utgångspunkter 

kommer att presenteras nedan. Först följer en definition av diskursbegreppet. 

 

4.1 Diskursbegreppet 

 

Diskursbegreppet har utvecklats utifrån den franska filosofen och idéhistoriken Michael 

Foucaults teorier. Begreppet diskurs inbegriper på ett eller annat vis en idé om hur språket är 

strukturerat i olika mönster som våra utsagor följer när vi agerar inom olika sociala områden 

och konstellationer. Diskurs kan mer generellt fastställas som ett bestämt sätt att tala om och 

förstå världen, eller åtminstone ett utsnitt av den (Winther Jørgensen & Phillips 2000:7).  

Norman Fairclough, som utvecklat den kritiska diskursanalysen som vi avser att utgå från i 

föreliggande uppsats, använder begreppet diskurs på två olika sätt; för det första som det 

abstrakta bruket av substantivet diskurs som språkbruk, såsom social praktik. Exempelvis 

menar Fairclough att diskurs både är konstituerande och konstituerad. Därutöver använder 

Fairclough substantivet med artikel, det vill säga, en bestämt diskurs som kan skiljas från andra 

diskurser. Exempelvis sättet vi talar på från ett bestämt perspektiv, till exempel en feministisk 

diskurs, en marxistisk diskurs, eller centralt i rådande uppsats; en främlingsfientlig diskurs. För 

Fairclough omfattas begreppet diskurs enbart av lingvistiska element i motsats till andra 

diskursteoretiker som inkorporerar det icke-lingvistiska i sitt diskursbegrepp. Det är 

Faircloughs två definitioner av diskursbegreppet som vi förhåller oss till i denna uppsats (Ibid: 

72). 
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4.2 Kritisk diskursanalys  

 

Den kritiska diskursanalysen ställer upp teorier och metoder för att teoretiskt problematisera 

och empiriskt undersöka relationen mellan diskursiv praktik och social och kulturell utveckling 

i olika sammanhang. Fairclough använder begreppet ”kritisk diskursanalys” både som en 

beteckning för det angreppsätt som han själv har utvecklat men även den bredare riktningen 

inom diskursanalysen (Winther Jørgensen & Phillips 2000:66). 

Faircloughs utgångspunkt är en textorienterad diskursanalys med föresatsen att koppla ihop 

tre traditioner; en detaljerad textanalys inom den lingvistiska läran; en makrosociologisk analys 

av social praktik vilken innefattar Michael Foucaults teori som inte innehåller någon 

metodologi för analys av specifika texter, och slutligen den tolkande mikrosociologiska 

traditionen inom sociologin, vilken omfattar etnometodologi och samtalsanalys, där vardagen 

betraktas som något människor själva formar genom användning av en uppsättning 

gemensamma regler och procedurer av allmängiltig karaktär (Ibid:71). 

Fairclough menar att diskurs inte kan ses som en typ av enhet eller ett objekt, utan att det i 

själva verket är en komplex uppsättning av relationer och kommunikativa händelser 

(konversationer, nyhetsartiklar, kulturella texter) människor emellan (Fairclough 2010:3).  

Vi kan endast svara på vad diskurs är genom att se till både dess interna och externa relationer 

till omgivningen. Diskurs är inte en enhet som vi kan definiera individuellt utan vi kan endast 

närma oss en förståelse genom att analysera dess förhållande till olika sociala relationer. 

Sålunda belyser Fairclough diskurser som dialektiska (Ibid). 

Diskurs understödjer konstruerandet av sociala identiteter, sociala relationer samt kunskaps-

och betydelsesystem. Diskurs har således tre funktioner; en identitetsfunktion, en ”relationell” 

och en ”ideationell” funktion. Analysen av diskurs kräver fokus på två dimensioner; 

 

- den kommunikativa händelsen, vilket innebär ett fall av språkbruk, exempelvis en 

tidningsartikel eller en videoproduktion 

- diskursordningen, vilket innebär summan av de diskurstyper som används inom en social 

institution eller domän (Winther Jørgensen & Phillips 2000:73). 

 

En text kan därefter utifrån ett systematiskt perspektiv identifieras utifrån tre dimensioner; 

representation, relation och identitet, utifrån vilka analysen av en text bör lägga fokus på: 

  

• Specifika representationer och rekontextualiseringar av sociala praktiker (ideationell 

funktion)- finns det implicita ideologiska värderingar inneboende i texten? 
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• Ett specifikt konstruerande av relationen mellan författare och mottagare (är den 

formell, informell, nära eller avståndstagande?) 

• Specifika konstruktioner av författaren och mottagarens identiteter, (vilka attribut och 

identiteter framhävs i texten, vilka personlighetsaspekter belyser texten?) (Fairclough 

1995:58). 

 

Textanalysen fokuserar på de formella drag hos texten (inklusive vokabulär, grammatik och 

sammanhang mellan satser) som formar diskurser och genrer lingvistiskt. Relationen mellan 

texterna och den sociala praktiken medieras av den diskursiva praktiken, där människor 

använder språket för att producera och konsumera texter - som texter formar och formas av 

social praktik. De diskurser och genrer som artikuleras tillsammans för att producera en text 

och som textmottagaren sedermera stödjer sin tolkning av texten i, har en bestämd lingvistisk 

uppbyggnad som formar likväl produktionen som konsumtionen av texten. Analysen av en 

kommunikativ händelse innefattar sålunda en analys av följande: 

 

• diskurser och genrer som betonas i produktionen och konsumtionen av texten (den 

diskursiva praktikens nivå) 

• deras lingvistiska uppbyggnad (textnivå) 

• överväganden om huruvida den diskursiva praktiken reproducerar eller omstrukturerar 

den befintliga diskursordningen, och vilka konsekvenser det har för den bredare sociala 

praktiken (Winther Jørgensen & Phillips 2000:75).  

 

Fairclough menar dock att det är vanligt att fokus endast läggs på en eller två nivåer i en analys 

(Fairclough 1995:62). 

Inom kritisk diskursanalys kan dessa ovan nämnda begrepp belysas och sammankopplas i 

begreppen “interdiskursivitet” och “intertextualitet”. Interdiskursivitet relateras till och är en 

form av intertextualitet och liksom det sistnämnda belyser interdiskursivitet en historisk vy av 

texter som omvandlat likväl omvandlats av både det förflutna och det samtida. Det krävs alltså 

en förståelse för att kommunikativa händelser baseras på tidigare händelser (Winther Jørgensen 

& Phillips 2000:77).  

Med intertextualitet avses texters utformning och dess tillkommande mening utifrån andra 

texter. Det kan exempelvis vara en författares omvandling av en tidigare text. Innebörden av 

begreppet intertextualitet är att ingen text står ensam utan samverkar, tolkas och jämförs i 

relation till andra texter (Fairclough 2010:95). Vad som skiljer de båda begreppen åt är att 

intertextualitet generellt sett hänvisar till att texter sammankopplas med andra texter, vilket 
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oftast uttrycks genom referat och citat. Intertextualitet belyser den faktiska texten och hur den 

har lånat och influerats av andra texter. I stort sett består alla texter av så kallade ”intertextuella 

kedjor” genom återkommande textuella element eftersom det är svårt att undgå att använda ord 

som inte redan använts tidigare (Winther Jørgensen & Phillips 2000:77).  

I en analys av en diskursiv praktik, i detta fall en undersökning av en xenofobisk blogg, 

ligger fokus på de intertextuella kedjor som går att utläsa i texterna, det vill säga studerandet av 

hur texten bygger på tidigare textuella element och diskursiva texter och hur dessa återskapas 

och/eller omvandlas i de nya texterna (Fairclough 2010:420-421). I detta sammanhang kan det 

även vara av vikt att identifiera olika teman, det vill säga, en form av kodning där man 

identifierar olika textfragment i olika kategorier, och hur dessa skiftar i konsumtionen och 

produktionen av texten (Winther Jørgensen & Phillips 2000:122). 

Interdiskursivitet verkar på en annan nivå då dess fokus ligger på att hänvisa till hur en text 

är uppbyggd genom olika kombinationer av språkkonventioner som exempelvis olika stilar, 

genrer och diskurser. Interdiskursivitet belyser således textens faktiska språk och blir i den 

meningen alltmer komplex än intertextualitet eftersom det är en fråga om mer implicita 

relationer mellan diskursiva bildningar snarare än explicita relationer mellan texter (Fairclough 

2010:94-95).  

 

4.3 Konversationsanalys 

 

Konversationsanalys (CA) är en inriktning inom etnometodologi som syftar till att undersöka 

samtalets organisation och mening. CA uppstod som en metod för studier av den sociala 

organiseringen i det dagliga beteendet. Den syftar både till att studera informell och 

institutionell kommunikation. Ur ett forskningsperspektiv utgår CA från att forskaren, genom 

det valda materialet, letar efter upprepande mönster och sedermera drar sina slutsatser genom 

dessa. CA kan belysas som en metod där materialet ständigt växer i och med interaktionens 

återkommande mönster (Norrby 1996:31).  

En väsentlig utgångspunkt i CA är att alla samtal har struktur, på den grund att vi inte skulle 

känna igen något som ett samtal utan någon form av förväntad struktur. I formella samtal, som 

exempelvis en intervju, kan man tydligt utläsa en struktur; intervjuaren ställer en fråga, 

respondenten svarar och intervjuaren ger eventuell följdfråga eller kommentar och samtalet 

fortlöper därmed tämligen förutsägbart (Ibid:34).  

I informella samtal kan det, för en utomstående observant, vara svårare att utläsa en tydlig 

struktur, särskilt om samtalet innehar flera deltagare. Interaktionen mellan samtalsdeltagarna 

kan då uppfattas som oorganiserad och rentav slumpmässig. CA vill dock upplysa att även 
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dessa till synes ostrukturerade samtal följer vissa regler och innehar en tydlig struktur (Ibid). 

Det blir här dock viktigt att poängtera att man inom CA inte belyser struktur som språklig eller 

grammatisk utan snarare som organisatorisk (Ibid:35). Eftersom konversationen är i ständig 

förändring genom nya samtalsdeltagares bidrag är innehållet snarare dynamiskt än statiskt. 

Samtidigt är samtliga yttranden och kommentarer beroende av tidigare sådana, det vill säga 

varje nytt bidrag förhåller sig till tidigare yttranden och tillsammans bygger samtalet upp en 

struktur (Ibid:38). 

 

4.4 Analysmodell  

 

Vi har tematiserat analysen utifrån fyra övergripande kategorier; brott, mångkultur och 

ekonomi, samt en separat analysdel av utvalda kommentarer till ett inlägg ur respektive ovan 

nämnda kategorier. Inledningsvis kommer vi i de första tre analysdelarna först beskriva den 

textuella förlagan till varje blogginlägg, sedan följer en närläsning och analys av varje utvalt 

inlägg, varje analysdel avslutas därefter med en sammanfattning och kontextualisering av varje 

kategori. Analysen av kommentarerna har tematiserats utifrån två kategorier; kommentarer som 

aktualiserar ett ”vi” kontra ”dem”-perspektiv och kommentarer som exemplifierar rena 

rasistiska uttalanden.  

Vi har i analysen inspirerats av delar av Faircloughs kritiska diskursanalys men har i den 

separata analysen av blogginläggens tillhörande utvalda kommentarer lånat element från 

konversationsanalysen. 

 

4.4.1 Material och urval 

 

Efter en kvantitativ översikt av materialet har vi gjort ett strategiskt urval av nio inlägg under 

en veckas tid (17 november – 24 november 2012). Det strategiska urvalet innebär att vi själva 

har valt ut kommentarerna efter ett antal valda kriterier (se nedan). Inledningsvis har vi tittat på 

bloggens övergripande material och sedan valde vi att titta närmare på de inlägg som 

publicerades under en veckas tid mellan 17-24 november 2012 då uppemot 250 inlägg 

publicerades. 

Bloggen är utvecklad som en nyhetsportal som uppdateras kontinuerligt under en dag, inläggen 

är uppdelade i underkategorier där samtliga inlägg kategoriseras i underkategorier (tags); brott, 

ekonomi och mångkultur.  

Tre inlägg som sammanfaller med våra krav och avgränsningar har sedan strategiskt valts ut 

från respektive kategori. I dagsläget i och med bloggsidans utveckling har det tillkommit fler 
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underkategorier (domslut, flyktingbarnen, gott och blandat, politik, sexualbrott, notiser, 

krönikor/insändare, utrikes). Vi har dock valt att behålla dessa kategorier eftersom dessa är de 

vi på ett allomfattande vis anser representerar bloggens övergripande tematik, det vill säga den 

rådande invandringspolitiken och samhällets mångfaldskultur. Vi är väl medvetna om att det 

strategiska urvalet kommer att påverka vår analys objektivitet. Målet med vår analys är dock 

inte att ge en allomfattande bild av bloggen och dess inlägg genom att statistiskt underbygga 

vårt valda fenomen för att kunna svara på frågeställningarna, utan snarare att förklara och förstå 

det som undersöks, vilket vi har en förhoppning om att vi genom det selektiva och strategiska 

valet av material kan göra. 

 Kravet på våra valda inlägg från respektive kategori har varit att inläggen ska baseras på 

förlagor ur etablerade svenska dags- eller kvällstidningar eller andra etablerade medier som 

behandlar aktuella frågor ur en svensk kontext. Om inläggens förlagor är tryckta, publicerade 

på webben, rörliga bilder, ett debatt- eller ledarbloggsinlägg har vi däremot inte gjort något 

selektivt urval i. Detta är något vi snarare bedömer intressant för vår analys för att kunna skapa 

en bredare förståelse för hur reproduceringen och omformuleringarna av inläggens förlagor ser 

ut. 

Vad det gäller kommentarer har vi undersökt samtliga nedan analyserade inläggs tillhörande 

kommentarer och därefter gjort ett strategiskt urval genom att välja ut ett inlägg från varje 

kategori, sammanlagt tre inlägg. Kommentarerna är många gånger upprepande och beskriver 

snarlika teman, det vill säga, invandrar-och invandringsrelaterade frågor från ett kritiskt och 

nedlåtande perspektiv. Vi har därför låtit tre kommentarer per inlägg representera materialet. 

Vi har skapat en tematisk disposition utifrån vad vi har identifierat som materialets 

överordnade karaktär där vi har urskilt kommentarerna genom dess särdrag i underkategorier 

vilka vi låtit representera analysens delar; kommentarer som aktualiserar ett ”vi” kontra ”dem”-

perspektiv, samt kommentarer som kan identifieras som rena rasistiska uttalanden. Vi är 

medvetna om att det strategiska urvalet gällande kommentarer kan komma att påverka 

analysens objektivitet eftersom vi själva har valt ut kommentarer som sammanfaller med våra 

två underkategorier och då beskriver invandrare och invandringsrelaterade frågor från dessa två 

perspektiv. Vårt huvudsyfte i denna del är dock inte att ge en helgjuten bild av alla 

kommenterar utan att beskriva och ge exempel på hur samtalstonen förskjuts och blir än mer 

rasistisk.  
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4.4.2 Metodtillämpning 

 

I vår egen metodtillämpning har vi främst utgått från Faircloughs analysmodell. Med 

utgångspunkt i Faircloughs tre analysdimensioner, text, diskurspraktiker, och sociokulturella 

praktiker, ligger fokus på den textuella nivån genom en textuell närläsning av vardera inlägg 

och dess tillhörande förlagor. Vi har valt att fokusera på textens lingvistiska uppbyggnad samt 

de teman, det vill säga, en form av kodning utifrån olika textfragment kan placeras i olika 

kategorier (Winther Jørgensen & Phillips 2000:122), som betonas i produktionen (inläggens 

förlagor) och sedan konsumtionen av texten (inläggen). I analysen av kommentarer kommer vi 

dessutom, som ovan nämnt, att låna element av konversationsanalysen. 

Vi har gjort en textuell närläsning av nio inlägg och dess tillhörande förlagor samt utvalda 

kommentarer. Exponerat har, som ovan nämnt, bland annat kategoriserat inläggen utifrån 

genrerna mångkultur, ekonomi och brott vilka även vi, som ovan nämnt, låtit representera 

analysens olika delar gällande närläsning av inlägg och förlagor.  

 

4.4.3 Närläsning av förlagor och inlägg 

 

Analysen har delats upp i två nivåer där vi först kort beskriver inläggets förlaga  

(bakgrundskontexten). Därefter följer närläsningen och analysen av inlägget (huvudkontexten). 

Inläggen har analyserats utifrån Faircloughs tre dimensioner genom vilka en text kan avläsas i; 

konstruktion av identitet, diskursiva representationer och relationer (Fairclough 1995:58). 

Beträffande relationsnivån har vi, i vårt fall, valt att belysa författaren som textens förlaga 

(bakgrundskontexten), och inläggen som mottagaren (huvudkontexten/vårt huvudmaterial). 

Således analyserar vi relationerna mellan dessa och hur textens representation sedan utformas 

och omformuleras i förhållande till dess förlaga, samt texternas identitetsfunktion då vi 

kommer lägga fokus på stereotyper och konstruktionen av ett ”vi” och ”dom”.  

Vi har genomgående i analysen valt att inspireras av Faircloughs intertextuella och 

interdiskursiva metodbegrepp, då vi främst valt att koncentrera oss på inläggens relation till 

dess förlagor, hur de har reproducerats och omformulerats, samt vilka teman som artikuleras 

och möjligtvis skiftar i relation till förlagorna. 

Varje analysdel (mångkultur, brott, ekonomi) avslutas sedan med en övergripande 

sammanfattning och kontextualisering av de analyserade inläggen. Vi har i detta avsnitt 

koncentrerat oss på att identifiera övergripande teman och mönster i inläggen samt hur 

reproduktionen och rekontextualiseringen ser ut i förhållande till inläggens förlagor. 

 



	   23	  

4.4.4 Analys av kommentarer 

 

Varje analysdel kommer därefter knytas samman med en analys av ett inläggs tillhörande 

kommentarer från respektive analysdel (mångkultur, brott, ekonomi).  

Vi kommer i detta avsnitt att ta avstamp i Faircloughs kritiska diskursanalys med fokus på 

textens identitetsfunktion där stereotyper och konstruktioner av ett ”vi” och ”dom” kommer att 

identifieras och konkretiseras. Vi har därutöver lånat vissa element från konversationsanalysen 

där vi framförallt kommer att undersöka konversationens mening, struktur och upprepande 

mönster. Vi är intresserade av att identifiera samtalston, sättet att prata (struktur) - vilka ord 

som används och utesluts.  

Vi har i denna analysdel skapat en tematisk disposition där vi har urskilt kommentarerna 

genom dess särdrag i underkategorier vilka vi låtit representera analysens delar; kommentarer 

som aktualiserar ett ”vi” kontra ”dem”-perspektiv, samt kommentarer som exemplifierar rena 

rasistiska uttalanden.  

 

5.  ANALYS 

 

Syftet med detta kapitel är att analysera nio inlägg, dess tillhörande förlagor i linje med den 

kritiska diskursanalysen (CDA). Utvalda kommentarer kommer att analyseras med hjälp av 

lånade element från konversationsanalysen (CA). Analysen är uppdelad utifrån fyra 

underkategorier; mångkultur, brott, ekonomi samt en separat analysdel av utvalda kommentarer 

som genom två underkategorier belyser kommentarer som aktualiserar ett vi kontra dem-

perspektiv samt kommentarer som exemplifierar rena rasistiska uttalanden. Varje analysdel 

avslutas med en sammanfattning. 

 

5.1 Mångkultur 

 

5.1.1 ”I en papperslös värld är alla somalier” (Svenska Dagbladets ledarblogg, 2012-09-

03) 

 

Texten på Svenska Dagbladets ledarblogg med rubriken ”I en papperslös värld är alla somalier” 

baseras på information från den somaliska nyhetssajten Mareeg. Per Gudmundson, 

ledarskribent på oberoende moderata Svenska dagbladet (Makthavare, 2012), som har författat 

blogginlägget låter artikeln i Mareeg beskriva den rådande problematiken med att allt fler 
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flyktingar från grannlandet Djibouti utger sig vara somalier när de söker asyl i Sverige 

(Gudmundson, 2012). 

Gudmundson lyfter fram hur svensk utrikespolitik under flera år präglats av, vad 

Gudmundson menar, en utopisk föreställning om papperslöshet då Sverige har velat hjälpa 

människor i nöd som på grund av krig och förföljelse inte lyckats skaffa sig 

identitetshandlingar. Detta har resulterat i att kraven på identitetskontroller har sänkts och allt 

fler har kunnat ta sig in i Sverige på vad Gudmundson menar är fel grunder, det vill säga, under 

falsk identitet som somalier.  

Gudmundson menar att konsekvensen av ett sådant samhälle resulterar i att somalierna inte 

hjälps då andra kan utnyttja resurser från de nödställda och att detta sedermera kan spä på en 

rådande främlingsfientlighet eftersom detta bidrar till en misstänksamhet folk emellan. 

Gudmundson understryker dock att det finns en god grundtanke med rådande regler kring 

papperslöshet, eftersom man då kan hjälpa människor i nöd som ”på grund av krig eller 

förföljelse inte har kunnat skaffa sig identitetshandlingar etcetera” (Ibid).  

Gudmundson hänvisar därefter till en passage i artikeln från Mareeg där det målas upp en 

nidbild av en djiboutier och dennes föreställning om Sverige som en utopisk välfärdsstat för 

invandrare. Gudmundson menar att man ska akta sig för att skildra asylsökare som guldgrävare 

då artikeln från Mareeg är utformad på ett sådant vis att den underbygger somaliers fördomar 

om dijiboutier. Han påpekar dock att stycket har en viss relevans om ”vilka föreställningar om 

Sverige som välfärdsstat som sprids i världen” (Ibid).  

Avslutningsvis poängteras dock att Sveriges inställning till papperslöshet stödjer 

uppfattningen om vad Gudmundson åsyftar är den generella föreställningen om Sverige som 

välfärdsstat snarare än rättsstat (Ibid).  

 

”I det papperslösa landet Sverige är alla somalier” (Exponerat, 2012-11-19) 

 

Exponerat förvaltar Gudmundsons ledarbloggsinlägg vad det gäller flyktingpolitik men väljer 

att lyfta fram problemet med asylsökande/invandring som ett övergripande element där de 

asylsökandes identitet som ”guldgrävare” implicit framträder. Detta medför att de framträdande 

politiska/rättsliga teman, omfattande lagar och andra principer som rör asylsökande i 

Gudmundsons text rekontextualiseras och utformas till ett mer framträdande främlingsfientligt 

resonemang i Exponerats inlägg utifrån vilken artikelförfattarna formulerar problem kring 

invandring och asylsökande i allmänhet. 

Där Gudmundson väljer att porträttera somalier som asylsökande flyktingar drabbade av 

flera decenniers inbördeskrig, väljer Exponerat att lyfta fram de somaliska 
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inbördeskrigsdrabbade flyktingarna som enkom asylsökande. Denna struktur tydliggör Entman 

och Rojeckis resonemang om hur inramningar finns inneboende i medietexter och den 

offentliga diskursen (Entman & Rojecki 2001:49). Genom att belysa somalierna uteslutande 

som asylsökande kan mer sympatiska associationer kopplat till invandrare elimineras och en 

djupare förståelse för de bakomliggande orsakerna utgallras per automatik hos mottagaren, 

såsom att de är asylsökande till följd av flera decenniers krig. 

Exponerat har alltigenom valt att utesluta Gudmundsons resonemang gällande den goda 

grundtanken kring papperslöshet eftersom man då kan hjälpa människor i nöd som ”på grund 

av krig eller förföljelse inte har kunnat skaffa sig identitetshandlingar” (Gudmundson, 2012), 

från sitt inlägg vilket således även här motiverar att mer sympatiska associationer som bidragit 

till händelsen elimineras från kontexten. 

Gudmundsons avslutande passage då han hänvisar till artikeln i Mareeg, där det målas upp 

en nidbild av en djiboutier och dennes föreställning om Sverige som en utopisk välfärdsstat för 

invandrare, rekontextualiseras genom en uteslutning av Gudmundsons betoning och stärker 

således textens fördomsfulla utformning. Eftersom inlägget på Exponerat har utformats på ett 

sådant vis att en exkludering av Gudmundsons ståndpunkt rörande texten på Mareegs 

fördomsfulla utformning uppstår en förskjutning i tonläget i Exponerats inlägg. Asylsökande 

representeras implicit just som guldgrävare där de framställningar som förenas med 

asylsökande och invandring placeras i en negativ kontext. 

 

5.1.2 ”Önskas: mångkulturellt försvar” (Sveriges Television Hallandsnytt, 2012-11-19) 

 

Inslaget diskuterar Försvarsmaktens nya initiativ om att rekrytera personer med utländsk 

bakgrund. Dessa personer ska, genom en 10 veckor lång utbildning, få chansen att testa på och 

frambringa ett intresse för försvarets verksamhet. Initiativet är ett samarbete med 

Arbetsförmedlingen där kraven för att söka till utbildningen inbegriper att personen är 

arbetssökande, har en kulturell bakgrund utanför EU och att de kan prata ett annat språk än 

svenska (Bard, 2012). 

Per-Olof Stålesjö, personaldirektör inom Försvarsmakten, menar att verksamheten har ett 

behov av att rekrytera personal med bred kompetens och att det är just vad denna satsning 

innebär; att värva kompetens inom språk och personer med annan kulturell bakgrund, likväl för 

den nationella som den internationella verksamheten2.  

Om eleverna vill gå vidare efter den förberedande utbildningen och genomföra en GMU 

(grundläggande militär utbildning) krävs fullständiga gymnasiebetyg. Därav kommer 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Per-Olof Stålesjö, ur inslag i SVT Hallandsnytt 2012-11-19, (http://www.svt.se/nyhetsklipp/regionalt/hallandsnytt/article591316.svt)	  
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Försvarsmakten även att erbjuda eleverna möjligheten att läsa upp sina gymnasiebetyg under 

utbildningen, detta eftersom Försvarsmakten hoppas på att detta ska generera i fler sökande. 

”Det skapar inte någon gräddfil för dessa sökande utan dessa får sedan konkurrera på lika 

villkor som de övriga. Det handlar mer om att få upp ett intresse”, säger Per-Olof Stålesjö 

(Ibid).  

 

 ”Bilder från nya svenska mångkulturella försvaret” (Exponerat, 2012-11-20) 

 

Exponerat kommenterar SVT:s artikel och inslag i inlägget med orden ”Bilder från nya svenska 

mångkulturella försvaret” med ”Det ynka lilla försvaret Sverige har kommer nu att blandas upp 

ytterligare med personer från olika kulturer” och fortsätter i samma anda senare i inlägget;  
 

” ...tänk er scenariot, en fanatisk muslim, en jude och en hindu i samma rum på logementet. 

Upplagt för en kulturkrock och motsättningar utan dess like”,  

 

” ...personer med utländsk bakgrund från hela Sverige finns nu i Halmstad och installerar sig 

på luftvärnsregementet inför sin två och en halv månaders långa utbildning som ska ge dem 

chansen att bli svenska(!) soldater”, ”…vill asiaterna, araberna och afrikanerna sedan gå 

vidare och läsa en grundläggande militär utbildning, krävs fullständiga gymnasiebetyg, något 

de kommer hjälpas med så de kan läsa upp sina gymnasiebetyg under utbildningen 

(Exponerat, 2012-11-20).  

 

Detta förtydligar en andrefiering och uppdelning av etniciteter, det vill säga en gränsdragning 

mellan ”vi” och ”dom” där ”vi” utgörs av den etniskt vita svensken och ”de Andra” utgörs av 

personer med annan etnisk härkomst och kulturell bakgrund.  Detta genom att Exponerat 

använder sig av slentrianmässiga stereotypifieringar och fördomar som exempelvis ”en fanatisk 

muslim” vilket leder till ett förstärkande och reproducerande av gränsdragningen mellan ”vi” 

och ”de Andra”. Dessa värderingar förstärks och sprids till majoriteten av besökarna på 

bloggen, vilket kan leda till att bloggaktörernas gemenskap och makt cementeras genom en 

gemensam åsiktsgrund baserad på en stereotypifering av ”de Andra” (Wilson & Gutiérrez 

1985:40-41).  

Citatet ”… tänk er scenariot, en fanatisk muslim, en jude och en hindu i samma rum på 

logementet. Upplagt för en kulturkrock och motsättningar utan dess like” visar tydligt på hur 

Exponerat väljer att framställa personer med utländsk härkomst ur ett missgynnat perspektiv 

genom att tillskriva och ladda deras etniciteter med egenskaper så som religionstro förenat med 

våldsamhet (Ibid).  
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5.1.3 ”Stopp för ensamarbete på Pågatågen” (Helsingborgs Dagblad, 2012-11-22) 

 

Artikeln i Helsingborgs Dagblad beskriver ett beslut som arbetsmiljöverket tvingas ta gällande 

dubbel bemanning av tågvärdar till följd av 175 fall av hot och våld som tågvärdarna tvingats ta 

emot under sju månader på Pågatågen i Skåne. Två tågvärdar skall göra arbetet tryggare och 

förhoppningen är att dubbel bemanning skall verka i ett avskräckande syfte så att antalet 

händelser rörande hot och våld minskar. ”En annan åtgärd som skulle kunna ge resultat är om 

det installerades kameror i tågen. Just nu ligger en ansökan om just det på länsstyrelsens bord”, 

beskriver Helsingborgs Dagblad (Ferm, 2012).  

 

”Tågvärdar utsatta för attacker dagligen - förbjuds ensamarbete” (Exponerat, 2012-11-

23) 

 

Exponerats inlägg redogör för samma händelse men anslaget i inlägget implicerar att 

mångkulturen i Sverige skulle vara orsaken till förhållandet på Pågatågen. Inläggets ingress 

består av ett nytt textelement som inte står i relation till inläggets förlaga i Helsingborgs 

Dagblad. De fall av hot och våld som även Helsingborgs Dagblad skildrar avslutas med satsen 

”Det kan vi tacka mångkulturen för när man ser anmälningarna” (Exponerat, 2012-11-23). 

Texten fortskrider genom inkluderandet av det textelement från HD som beskriver hur 

situationen skulle kunna förbättras genom att installera övervakningskameror, som därefter 

följs av ett i sammanhanget nytt textelement:  
 

”Men i Sverige försvarar man hellre integriteten för brottslingarna och ger sjutton i offren. 

Ansökan om övervakningskameror ligger just nu på länsstyrelsens bord för beslut. Frågan är 

om ansökningarna måste dammas av eller hinna fylla år innan beslutet kommer tas i 

tröghetslandet” (Exponerat, 2012-11-23). 

 

Ovanstående sats åberopar inläggets ingress i vilken det proklameras att orsaken till det 

problematiska tillståndet på Pågatågen skulle vara mångkulturen. Detta rekontextualiserar 

texten genom att placera mångkulturen i ett ogynnsamt sammanhang. Tilldömandet av Sverige 

som ett land där ”brottslingarnas integritet försvaras” sätts här i relation till med vad vi utläser 

som textens motiv, att det skulle vara människor med annan än svensk etnicitet som står för 

majoriteten av brotten gällande hot och våld på Pågatågen. Eftersom detta inte kan bevisas görs 

ett förtydligande att brottslingarnas integritet nu försvaras eftersom det inte finns några 

övervakningskameror på Pågatågen.  



	   28	  

Ovan nämnda påstående begripliggör Entman och Rojeckis resonemang om hur människor 

tenderar till att separera världen i ett ”vi” kontra ”dem”-perspektiv där införandet av ”Sverige” 

utläses som en anstrykning till något som tolkas som ett ”vi”, vilka alltså inte begår brott och 

drabbas av mångkulturen. Mångkulturen inbegriper i sammanhanget implicit ”de Andra”, vilka 

sammankopplas med samhällsproblem och brott i samhället (Entman & Rojecki 2001:46).   

Tillstymmelsen till att förena ”de Andra” med brott i samhället pekar således även på hur det 

finns en immanent fientlighet gentemot ”de Andra” i samhället. Fientligheten konkretiseras här 

genom placerandet av ”de Andra” i ett explicit ogynnsamt sammanhang. Entman och Rojecki 

förklarar denna fientlighet som intimt sammankopplad med en ambivalens gentemot 

minoriteter i samhället vilket är ett resultat av rasidéerna i stort, uppstådda ur övertygelsens och 

misstankens natur. Övertygelsen struktureras i inlägget genom att texten lyfter fram 

mångkulturen i ingressen som en obestridlig grund till situationen på Pågatågen och misstanken 

genom införlivandet av en misstanke gentemot ”de Andra”. Denna uppenbaras genom 

textelementet ”brottslingarnas integritet försvaras” vilket avslöjar textens drivkraft, att 

misstänkliggöra och betona ”de Andra”, det vill säga, mångkulturen som ett hot (Ibid). 

 

5.1.4  Sammanfattning mångkultur  

 

Mångkultur som ett övergripande tema på de tre ovan analyserade inläggen erhåller en negativ 

betoning då inläggens förlagor reproduceras och omformuleras med nya satser och ord som 

belyser mångkultur från en negativ aspekt. Politiska och sociala ansatser som behandlar frågor 

från ett neuralt perspektiv rekontextualiseras och elimineras från inläggens förlagor till förmån 

för meningar som lägger emfas på mångkultur som något nedrivande som undergräver det 

svenska samhället.  

Mångkultur får i de ovanstående analyserade inläggen stå till svars för de samhälleliga 

problem eller situationer som uppstått i det svenska samhället då den exempelvis förenas med 

hot, våld eller när de personer som Exponerat inkorporerar i den mångkulturella kontexten 

tillskrivs negativa statiska attribut. 

De allomfattande objektiva röster vi har identifierat i inläggens förlagor skiftar i Exponerats 

inläggs tonläge till att skildra mångkultur från ett stereotypt och missgynnat perspektiv där de 

utsagor som beskriver mångkultur kan identifieras till en främlingsfientlig diskurs genom 

vilken inläggsförfattarna beskriver invandring- och invandringsrelaterade frågor förenat med 

mångkultur från ett fientligt perspektiv.  
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5.2 Brott 

 

5.2.1”Fastighetsskötare lockades till lägenheten och misshandlades” (Smålandsposten, 

2012-11- 22) 

 

Artikeln i Smålandsposten redogör för hur en fastighetsskötare under ett arbetsbesök i en 

lägenhet i Tingsryd blev överfallen och misshandlad av lägenhetsinnehavaren. Det uppdagas i 

artikeln att fastighetsskötaren och lägenhetsinnehavaren tidigare haft kontakt genom 

förstnämndas arbete. Dock ska det, vid detta tillfälle, inte ha uppstått någon oenighet parterna 

emellan (Johansson, 2012).   

Vid fastighetsskötarens besök i oktober 2012 blev han, i tron om att han skulle laga ett 

läckage i toalettstolen, överfallen. Därefter höll lägenhetsinnehavaren fast och knivhotade 

vederbörande. När han sedan försökte fly fick han ta emot slag mot huvudet. 

Lägenhetsinnehavaren anhölls som misstänkt för gärningen samma dag. Den omhändertagna 

mannen är sedan i slutet av september under åtal för hot mot tjänsteman och våldsamt motstånd 

efter en tidigare händelse. Efter att ha omhändertagits dödshotade mannen polisen och gjorde 

även fysiskt motstånd mot poliserna. Mannen har, under förundersökningen, erkänt brotten mot 

poliserna. Mannen åtalades den 24 oktober 2012 för grova olaga hot, olaga frihetsberövande 

och misshandel vid samma tillfälle. Åklagaren yrkade på att den misstänkta mannen skulle 

utvisas från Sverige (Ibid).  

 

”Egyptier lockade fastighetsskötare till lägenhet och misshandlade honom” (Exponerat, 

2012-11-23) 

 

Exponerat omformulerar Smålandsposten artikelingress till ”Egyptier lockade fastighetsskötare 

till lägenhet och misshandlade honom” (Exponerat, 2012-11-23) vilket explicit leder till att 

fokus flyttas från förövaren som aktör till förövarens etniska härkomst. Sålunda placeras brottet 

i bakgrunden och den representerade etniska identiteten i förgrunden.  

Exponerat tilldelar, som skisserat ovan, texten nya element som ”en svensk fastighetsskötare 

lurades den 24 oktober till en lägenhet…” till skillnad från texten ”fastighetsskötaren lockades 

till lägenheten…” i Smålandspostens artikel. Genom att tillskriva och tillika betona, förövaren 

med ogynnsamma associationer (invandrare och kriminell) förstärks inramningen och dess 

reaktioner hos mottagarna då Exponerat samtidigt utnyttjar en gränsdragning mellan ett ”vi” 

och ”dom” genom att framhäva fastighetsskötaren som svensk och ett offer för egyptiern, 

invandraren (Entman & Rojecki 2001: 49). 
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5.2.2  ”Bara var femte våldtäkt anmäls” (Metro, 2012-11- 21) 

I Metros artikel ”Bara var femte våldtäkt anmäls”, redovisas statistik från Brottsförebyggande 

rådet (Brå) angående anmälda våldtäkter 2011. Brå rapporterar att det år 2011 anmäldes 6532 

våldtäkter i Sverige, varav en tredjedel av offren var under 15 år. Enligt Brå utsätts cirka 90 

personer för våldtäkt varje dag men endast 20 procent av alla sexualbrott anmäls varje år. 

Genom dessa siffor skedde det år 2011 uppskattningsvis 33000 våldtäkter varav närmare 26000 

av dessa aldrig anmäldes (Frenker, 2012). Anledningen till att så många väljer att inte anmäla 

beror på det faktum att många är rädda för att inte bli trodda, att bevisen inte ska hålla samt att 

de är osäkra på hur en rättegång går till. Detta anser advokaten tillika en av landets främsta 

experter på sexualbrottsmål, Elisabeth Massi Fritz. Enligt henne är det bristen på kunskap som 

leder till att många väljer att avstå från att anmäla. Detta gäller främst yngre kvinnor och 

nyanlända invandrare (Ibid).                        

 Artikeln fortlöper med att belysa att majoriteten av våldtäkter sker i hemmet där offer och 

gärningsman har någon form av relation till varandra (Ibid). Metro belyser unga kvinnor som 

den största gruppen när det kommer till uteblivna anmälningar. Våldtagna män är således en 

röst som uteblir i denna diskussion. 

 

”Brå - 33 000 våldtäkter per år i Sverige” (Exponerat, 2012-11-21) 

Exponerat anknyter till förlagans kärna, det vill säga statistiken kring våldtäkter per år i 

Sverige, såväl anmälda som oanmälda. Exponerat kommenterar artikeln med orden ”… inte ett 

ord om att inom vissa kulturer så är våldtäkter ”legaliserade” ”(Exponerat, 2012-11-21). Denna 

kommentar stöds inte av några vetenskapliga belägg och kan sålunda utläsas som ett explicit 

riktande mot att Metro inte diskuterar kulturella skillnader och implicit att mannen, i vissa 

kulturer, är hegemoniskt överordnad kvinnan och därmed har rätt till att förgripa sig på 

kvinnan.                          

 Exponerat namnger inlägget med rubriken ”Brå - 33 000 våldtäkter per år i Sverige” där 

författaren av inlägget omformulerar Metros artikel genom att vända blicken mot hedersvåld 

som genom inläggets redogörelse anses förekomma inom specifika kulturer. Exponerat belyser 

detta genom att ge Metro kritik för att inte nämna något om ”skamvåldet i hederskulturen” och 

att dessa kulturer krockar med ”vår civiliserade i väst” (Ibid). Exponerat väljer sålunda att 

illustrera våldtäktsstatistiken som en kulturell fråga men diskuterar för den sakens skull inte 

exempelvis att våldtäkter även sker inom den västerländska kulturen då den skildras som 

exemplarisk, vilket tyder på en social och kulturell kategorisering i vilken en stereotypifiering 

uppstår (Rydgren 2004:128). Detta eftersom Exponerat tillskriver den västerländska kulturen 
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med positiva associationer som ”civiliserad” och den ej namngivna, men likväl identifierade, 

”Andra” kulturen med negativa associationer såsom ”skamvåld” och ”hederskultur”. Dessa 

associationer utgör varandras oppositioner tillika ett dolt hierarkiskt maktförhållande där det 

”civiliserade Väst” betecknar det överlägsna och ”våldsam hederskultur” betecknar det 

underlägsna (Hall 1997:235).                   

 Exponerat betonar sedermera kvinnan som offer med orden ”… familjen blir ”kränkt” om 

det uppdagas att flickan/kvinnan anmäler våldtäkt” och belyser kulturer som ”… där det anses 

att kvinnan inte kan neka mannen sex… Det handlar bland annat om islam” (Exponerat, 2012-

11-21). Exponerat drar därefter slutsatsen att det endast rör sig om kvinnor som utgör offer för 

sexualbrott, ett textelement som inte förekommer i Metros artikel. Exponerat utesluter män som 

våldtäktsoffer och framhäver i inlägget kvinnan som det vedertagna offret och invandraren som 

förövaren. Genom detta kan mottagaren av inlägget dra slutsatsen att synen på kvinnor skiljer 

sig mellan invandrarmannen och den, enligt Exponerat, etniskt svenska och underförstått 

jämställda mannen.  

5.2.3 ” Unga bröder dömda för våldtäkt” (Göteborgsposten 2012-11-21) 

Göteborgspostens artikel med rubriken ”Unga bröder dömda för våldtäkt” beskriver domen mot 

två unga västsvenska bröder som har åtalats för gruppvåldtäkt. Tre unga män åtalades varav en 

friades eftersom ”utpekandet inte ansågs tillräckligt starkt” (Linné, 2012).  

Gruppvåldtäkten ägde rum i maj vid en bensinstation på Härkeshultsvägen i Göteborg. Den 

äldre brodern dömdes till två år och tre månaders fängelse medan den yngre brodern dömdes 

till ett och ett halvt år på anstalt på grund av sin ringa ålder (Ibid). Göteborgsposten 

beskriver händelseförloppet med orden ”föraren var tvungen att tanka bilen på en bensinstation 

på Härkeshultsvägen. Där uppges brottet, i form av upprepade sexövergrepp mot 16 åringen, ha 

ägt rum” (Ibid).  

 

”Tre rumäner åtalas för gruppvåldtäkt - en frias - ingen utvisning” (Exponerat, 2012-11-

22) 

 

Exponerat rubricerar sitt inlägg med ”Tre rumäner åtalas för gruppvåldtäkt - en frias - ingen 

utvisning”. Författaren till inlägget omformulerar därmed GP:s beskrivning av förövarna från 

tre bröder till tre rumäner vilket implicit medför att fokus läggs på gärningsmännens 

etnicitet/identitet.  

GP beskriver händelseförloppet ovan utifrån aktörernas handlingar med orden ”föraren var 

tvungen att tanka bilen på en bensinstation på Härkeshultsvägen. Där uppges brottet, i form av 
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upprepade sexövergrepp mot 16 åringen, ha ägt rum” (Linné, 2012) medan Exponerat 

reproducerar GP:s beskrivning av händelseförloppet men utesluter således aktörsperspektivet 

GP intagit i porträtterandet av gärningsmännen som förare. 

Exponerat infogar sedermera elementet ”rumänska invandrare” vilket betingar att fokus 

flyttas från gärningsmännens handlande (förare) i beskrivningen av händelsen till deras 

etnicitet, ”rumänska invandrare” (Exponerat, 2012-11-22).           

Utöver detta har två nya textelement införts i Exponerats inlägg. Textelementen kan inte 

ledas i bevis till någon tidigare källa eftersom den enda källan Exponerat refererar till är 

inläggets förlaga i GP. Essensen och det fetstilta i de införda textdelarna är att kammaråklagare 

Lars Palm inte yrkat på utvisning av bröderna, vilket än en gång inbegriper ett fastställande av 

gärningsmännens identitet som invandrare. Detta implicerar att gärningsmännen exkluderas 

från den nationella diskursen (Sverige) till skillnad från inkluderandet i GP:s artikel, bland 

annat genom användandet av epitetet ”västsvenska bröder” (Linné, 2012).   

 

5.2.4 Sammanfattning brott 

 

De ovan analyserade inläggen reproduceras och rekontextualiseras med införlivandet av nya 

satser som lägger fokus på brottsförövarnas etnicitet och/eller en specifik kultur som då får stå 

som ansvarig för det specifika/de specifika brotten. Detta förenas med stereotypifieringar ur ett 

”vi” och ”dom”-perspektiv. Specifika kulturer och etniciteter laddas med negativa ord såsom 

exempelvis ”våldsam hederskultur” i motsats till det ”civiliserade Väst”, ”egyptier” förenat 

med kriminell i motsats till ”svensk fastighetsskötare”, vilket inbegriper ett ”vi” kontra ”dem”-

perspektiv.    

Denna tendens att kategorisera specifika kulturer och etniciteter som ”de Andra” kan 

anknytas till det etablerade schema som existerar i många vitas mentala sinne, vilket Entman 

och Rojecki beskriver utifrån Mary Douglas antropologiska studier, ett schema som definierar 

”de Andra”. Schemat som beskrivs länkar löst samman med exempelvis ”svart” och ”brott” 

vilket artiklarna demonstrerar när de förenar specifika kulturer och etniciteter med brott i 

motsats till de mer värdefulla egenskaper som existerar i de schematiska tankebanor som 

förenas med ”vi” och ”oss”, exempelvis det ”civiliserade Väst” (Entman & Rojecki 2001:50-

51).  

Dessa ansatser gör att det framträdandet temat som behandlar brott ur olika infallsvinklar i 

Exponerats inlägg hamnar i bakgrunden. Detta eftersom en främlingsfientlig diskurs hamnar i 

förgrunden, där alltså människor med annan etnisk härkomst och/eller specifika icke 
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västerländska kulturer kopplas samman med negativa värdegrunder utifrån vilka de ovan 

analyserade inläggen beskriver brotten. 

 

5.3 Ekonomi 

 

5.3.1 ”Akademiska sjukhuset ska spara 220 miljoner ” (Sveriges Radio Uppland och 

Sveriges Television Uppland, 2012-11-23) 

 

SR:s och SVT:s artiklar och inslag beskriver en problematisk situation då Akademiska 

sjukhuset i Uppsala måste spara in 220 miljoner kronor. Medicinska akutvårdsavdelningen 

(MAVA) planeras nu att läggas ner som en konsekvens av besparingarna. I SR:s och SVT:s 

inslag intervjuas besvikna representanter för avdelningen som uttrycker en oro för 

patientsäkerheten om avdelningen skulle läggas ner. Det är patienter från akutvårdsavdelningen 

som kommer till MAVA vilket kan resultera i att belastningen på akutvårdsavdelningen blir än 

högre. ”Det blir en situation i kaos” menar en ur vårdpersonalen på avdelningen (Hult, 2012), 

(Jacobson, 2012).  

 

”Akademiska sjukhuset ska spara 220 miljoner ” (Exponerat, 2012-11-24) 

 

Inlägget på Exponerat står i relation till SVT:s och SR:s artiklar och inslag men ingressen 

beskriver upphovet till besparingarna som en följd av den ”hysteriska massinvandringen”. 

Genom att infoga ett helt nytt textelement förändras det inneboende budskapet hos texten 

radikalt. I SR:s och SVT:s artiklar och inslag beskrivs det rådande förhållandet som ett resultat 

av en ekonomisk svår situation som drabbat Akademiska sjukhuset i Uppsala, ingen vidare 

bakomliggande orsak lyfts i artiklarna eller inslagen fram.  

I Exponerats inlägg fastställs upphovet till besparingarna, som ovan nämnt, vara den 

”hysteriska massinvandringen” (Exponerat, 2012-11-24) vilket resulterar i att texten skiftar 

tonläge. Utsagan om att akademiska sjukhuset tvingas till besparingar på grund av den 

”hysteriska massinvandringen” förtydligar en stigmatisering av en specifik grupp människor, 

invandrarna. En stigmatisering som kan deduceras till den knappa information om händelsens 

bakomliggande orsaker som SVT och SR framhåller. Detta tillåter författaren/författarna till 

Exponerats inlägg att bilda en egen ofullständig subjektiv slutsatsats till varför situationen har 

uppstått.  

Orsaken som påstås vara den ”hysteriska massinvandringen” konkretiserar hur etniska 

minoriteter/invandrare ofta förknippas med samhällsproblem och hur framställningen av 
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etniska minoriteter ofta är negativa och stereotypa. När orsaken till problemet i SVT:s och SR:s 

inlägg och artiklar inte klargörs (kanske för att det inte finns någon allomfattande specifik 

orsak) uppstår ett utrymme för Exponerat att relatera orsakerna till händelsen på den kunskap 

som mottagaren (Exponerat) vanligtvis stödjer sina övertygelser på, det vill säga, en xenofobisk 

trosövertygelse (Rydgren 2004:123).  

När denna trosövertygelse bekräftas i inlägget befästs och framträder därefter textens 

inneboende främlingsfientliga ton. De utsagor som senare åskådliggörs i Exponerats inlägg, 

såsom att ”bedrövelsen och besvikelsen är stor bland vårdpersonalen på den enda 

akutvårdsavdelningen som Akademiska sjukhuset har” och ”enligt Vårdförbundet själva 

kommer denna åtgärd skapa längre väntetider på akuten och därmed äventyra 

patientsäkerheten” (Exponerat, 2012-11-24) sätts således i relation till den ”hysteriska 

massinvandringen” vilket likaledes medför att textmottagaren kan grunda, och i viss mån, 

förstärka sina trosövertygelser på dessa ofullständiga induktiva slutsatser (Rydgren 2004:123).  

 

5.3.2 ”Försörjningsstödet fortsätter öka” (Avesta Tidning, 2012-11-17) 

 

Texten beskriver hur antalet hushåll med försörjningsstöd ökat med 50 procent i Avesta 

(Hedlund, 2012). Wojciech Nedzewicz, ordförande i omsorgsstyrelsen, menar att tre och en 

halv miljoner kronor extra behövs till denna verksamhet för att kunna försörja 310 människor 

som på grund av sjukdom eller arbetsnedsättning behöver försörjning. Samma person har även 

en förhoppning om att budgeten ska utökas, istället för att de tvingas till nedskärningar på andra 

ställen inom styrelsens områden.  

 

”Försörjningsstödet har ökat med 50 procent i Avesta” (Exponerat, 2012-11-17) 

 

Exponerats inlägg är nästintill en avskrivning från dess förlaga. Texten framställs så att samma 

röster kommer till tals för att beskriva situationen, det vill säga, Wojciech Nedzewicz, 

ordförande i omsorgsstyrelsen. Trots att inlägget nästintill kan ses som en fullständig 

reproduktion av artikeln i Avesta tidning, rekontextualiseras inlägget med ett nytt element i 

form av en bild. Bilden föreställer svarta människor i ett demonstrationståg med en banderoll 

vars budskap har omformulerats till ”Vi kräver mera pengar nu! Vi har många fruar och barn 

att försörja” (Exponerat, 2012-11-17).  

Det infogade bildelement belyser Wilson och Gutiérrez tes om massmediernas 

representation och framställningen av olika kulturer samt dess relevans för hur människor 

tolkar varandra. Exponerat utnyttjar en generalisering och stereotypifiering för att stärka 
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samhällets sociala sammanhållning mellan svenskarna. Genom att infoga detta bildelement 

ramas händelsen in på sådant vis att det är människor med annan etnicitet som brukar Avesta 

kommuns försörjningsresurser. Denna bild sätter agendan för inlägget genom att implicit 

konstruera en bild av ett ”vi”, underförstått vita svenskar, genom att infoga dess motsats, de 

svarta invandrarna. Invandrarna stereotypifieras sedermera genom bildtexten eftersom de 

förknippas med bidragstagare och fattigdom. Majoriteten av samhällets medlemmar (etniska 

svenskar) elimineras från inlägget vilket således gör att de underförstått förenas med mer 

positiva associationer som i sin tur gynnar dem (Wilson & Gutiérrez 1985:40-41).   

Detta åskådliggör även hur Exponerat använder sig av binära oppositioner i produktionen av 

stereotyper. Genom att infoga ett bildelement till texten med svarta invandrare exkluderas 

automatiskt dess motsats från texten, det vill säga, den vita svensken. Denna representation 

konkretiserar även hur dessa binära oppositioner inrymmer dolda maktförhållanden. Detta 

genom att förena bilden av de svarta med bidragstagande och fattigdom, mobiliseras ett än 

starkare avståndstagande i betraktarens öga, vilket förstärker andrefieringsprocessen av etniska 

minoriteter från Exponerats sida (Hall 1997:226, 235).  

 

5.3.3 ”Sida ger mer stöd till palestinier” (Svenska Dagbladet, 2012-11-23) 

 

Artikeln beskriver hur Sida tidigare i våras beslöt att stödja Unwra, ett FN-organ som arbetar 

med palestinska flyktingar, med 50 miljoner kronor och att de i dagsläget kommer att bidra 

med ytterligare 15 miljoner kronor. Detta på grund av dagens akuta humanitära situation i Gaza 

i Palestina. Sidas bidrag ska användas till mat, hälsovård, skydd och psykosocialt stöd, säger 

Peter Lundberg som är Sidas chef för bistånd till de palestinska områdena3.  

 

”Sida ger 15 miljoner extra till palestinier som använder mänskliga sköldar på sjukhus” 

(Exponerat, 2012-11-23) 

 

Exponerat har omformulerat SvD:s artikelrubrik till ”Sida ger 15 miljoner extra till palestinier 

som använder mänskliga sköldar på sjukhus” (Exponerat, 2012-11-23). Denna rubriksättning 

leder explicit till att ogynnsamma egenskaper och associationer förbinds med palestinier som 

etnicitet då enskilda aktörers handlingar bildar den generella uppfattningen av en folkgrupp 

(Entman & Rojecki 2001:49).  

När palestinierna framställas i ett sammanhang associerat med våld, terrorism och mord 

elimineras övriga associationer och/eller egenskaper och mottagaren förses med en, av 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Stockholm TT, notis i SvD publicerad 12-11-23 (http://www.svd.se/nyheter/utrikes/sida-ger-mer-stod-till-palestinier_7695316.svd)	  
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författaren till inlägget, stereotypifierad och slentrianmässig generalisering av palestinier. 

Mottagaren förses med en tydlig gränsdragning mellan ”vi” och ”de Andra”, där ”vi” utgörs av 

den vita svenska skattebetalaren och ”de Andra” utgörs av de, enligt Exponerat, känslokalla 

palestinierna som utnyttjar de svenska skattebetalarna. Författaren av inlägget manipulerar 

därmed mottagarna genom att skapa och förstärka uppfattningar och attityder genom en 

stereotypifieringsprocessen av palestinier som terrorister (Wilson och Gutiérrez 1985:42). 

Författaren infogar dessutom två nya element i inlägget. Det första elementet utgörs av 

belysandet av Hamas, Islamistiska motståndsrörelsen, som en terroristorganisation som 

använder mänskliga sköldar på sjukhus. Det andra elementet utgörs av att författaren kritiserar 

SvD för att de mörkar att Hamas använder sjuka som mänskliga sköldar på sjukhus. Därefter 

anklagar de SVT:s nyhetsjournalister för att undvara denna, enligt dem, sanningsenliga 

information. Sedermera kritiseras anställda på SVT för att ikläda sig palestinasjalar, vara ”Ship 

to Gaza-vänliga” samt ”vänstervridna” (Exponerat, 2012-11-23). 

Samtliga nyinförda textelement stöds inte av några vetenskapliga belägg och har sålunda 

inga källor. Att åberopa dessa nya sammanhang medför att tidigare nämnda fördomar 

reproduceras och en markering och förstärkning av skillnader mellan “vi” (etniskt svenska), 

konstrueras i relation till “de Andra” (palestinier) (Wilson & Gutiérrez 1985:40-41). 

 

5.3.4 Sammanfattning ekonomi 

 

Inläggen flyttar fokus från dess förlagors centrala politiska och ekonomiska teman genom vilka 

ekonomiska problem såsom exempelvis besparingar och andra specifika ekonomiska problem 

beskrivs. Inläggen härleder till politiska och ekonomiska teman med fokus på invandrare och 

invandring. Invandring och invandrare utmålas som kärnan till de ekonomiska och politiska 

problem/frågor som uppstått/uppstår i samhället där ”de Andra” ideligen sammankopplas med 

stereotypa bilder av invandring och invandrare genom att omskrivas i sammanhang där ord som 

exempelvis ”besparingar”, ”bidragstagare” och ”terrorister” förekommer. 

De ekonomiska frågor och problem som tas upp i ovan analyserade artiklar 

rekontextualiseras genom att inläggens tonläge förflyttas till att beskriva invandrare och 

invandringsrelaterade frågor som nära förknippade med ekonomiska problem. Detta 

kombineras med skildringar av invandring och invandringsrelaterade frågor från ett fientligt 

perspektiv då ”massinvandringen” figurerar som ett typiskt återkommande inslag som får stå 

till svars för de ekonomiska problem och frågor som tas upp.  
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5.4 Analys av kommentarer 

 

5.4.1 Kommentarer som aktualiserar ett ”vi” kontra ”dem”-perspektiv 

 

Det förtydligas genom kommentarerna hur deltagarna skapar en gränsdragning mellan olika 

etniciteter och hur detta leder till ett ”vi” kontra ”dem”-perspektiv. Deltagarnas kommentarer 

genomsyras av en explicit främlingsfientlig ton där åsikterna omsluts, stöds och bekräftas 

genom andra deltagare. Kommentarer till ”Bilder av det mångkulturella försvaret” visar 

uttryckligt på detta men också hur ”de Andra” förenas med hot och våld, ett hot mot svensken 

och det svenska samhället:  

 

Tesak: ”Regeringen vill ha muslimer i försvaret, som kan skjuta Svenskar, vilket vansinne att ge    

muslimer militär utbildning, dom kommer att döda svenskar och göra en militär kupp…” (Exponerat 

kommentarsfält, 2012-11-20). 

 

Kommentaren konkretiserar de kognitiva processer vilka Rydgren beskriver kan uppstå när vi 

saknar information om en människa. Informationen om denne avläses då i ljuset av den 

”kunskap” de kommenterande aktörerna har om den sociala grupp eller kategori de tolkar att 

denne befinner sig i. Denna dominerande ”kunskap” som genomsyrar sajten utgörs av 

främlingsfientliga och rasistiska budskap vilka inbegriper muslimer som i sammanhanget 

klassificeras som en ”utomstående grupp” genom förtydligandet av ett ”dom” kontra svenskar 

och det svenska samhället. Det resulterar i att de kommenterande aktörernas inherenta 

stereotyper blandas med negativa värdegrunder och därmed uppstår fördomsfulla stereotyper ur 

ett ”vi” och ”dom”-perspektiv (Rydgren 2004:125). Då aliaset ”lundiz” kommenterar inlägget 

”Tre rumäner åtalas för gruppvåldtäkt – en frias – ingen utvisning” med orden: 

 

”Vidriga kräk ... UTVISA DEM PÅ LIVSTID” (Exponerat, 2012-11-22) 

 

 åskådliggörs denna uppdelning och streotypifiering då ”vidriga kräk” förenas med ett ”dem”. 

Dessa subjektiva slutsatser utgör en sanning deltagarna emellan, där den främlingsfientliga 

övertygelsen inte kräver vidare eftertanke eftersom den genom kommentarstrådarna inte möter 

motstånd då deltagarna förenas genom en unison åsiktsgrund. 

Den fientliga åsiktsgemenskap som struktureras i yttrandena och kommentarerna på 

Exponerat kan ses som ett resultat av en kombination av bland annat den personliga 

erfarenheten som här förenas med den medierade kommunikationen. Dessa två element brukar 
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ofta vara svåra att förena eftersom de flesta människor saknar en teori eller ett integrerande 

perspektiv kring rastänkandet, vilket genom kommentarsfältet tydliggörs genom de distinkta 

inneboende tendenser hos aktörerna i kommentarstrådarna att reagera negativt på gruppers 

skillnader. 

Dessa två element kombineras och förstärks på plattformen Exponerat då deltagarna förenas 

genom en föreställning av deras gemensamma överlägsenhet gentemot minoriteter, vilka i detta 

sammanhang struktureras i konversationen genom en uppdelning invandrare och svenskar.   

”Vi” och ”dom” tillskrivs med negativa respektive positiva värdegrunder. Detta förtydligas 

genom kommentaren från inlägget ”Bilder från nya mångkulturella försvaret” då 

”Pantertanten” kommenterar inlägget med utsagan: 

 
”Det är TRAGISKT. Jag känner många som varit anställda inom Försvarsmakten. Stolta, duktiga, hårt 

arbetande riktiga svenskar!” (Exponerat 2012-11-20). 

 

Genom en uppdelning av grupper, där svenskar beskrivs som ”stolta, duktiga, hårt arbetande 

riktiga svenskar” uppstår en rashierarki där ”Pantertanten” skapar ett övertag och alienerar sig 

från övriga etniska grupper genom satsen ”det är tragiskt” vilken är en åsyftning på försvarets 

intresse i att rekrytera fler etniska grupper till verksamheten (Entman & Rojecki 2001:48).   

Entman och Rojecki menar att människan har en tendens att i större utsträckning ta till sig 

de teorier som verifierar dennes förväntningar, vilket kommentarsflödet konkretiserar genom 

dess begränsningar av de kognitiva främlingsfientliga värdegrunder som utgör 

åsiktsgemenskapen (Ibid).  

 

5.4.2 Kommentarer som exemplifierar rena rasistiska uttalanden  

 

Konversationen som förekommer i bloggens kommentarsfält utgörs uteslutande av 

främlingsfientliga åsikter vilka struktureras utan vidare eftertanke och reflektion. Det försiggår 

en tydlig stereotypifieringsprocess med exempelvis beskrivningen av invandrare som 

”utländska kriminella pack” (Exponerat kommentarsfält 2012-11-22), vilken motiveras genom 

deltagarnas subjektiva slutsatser och kognitiva begränsningar av, i det här sammanhanget, det 

beskrivna brottet.  

”585961” kommentar till inlägget ”Sida ger 15 miljoner extra till palestinier som använder 

mänskliga sköldar på sjukhus” påvisar hur palestinier attribueras med stereotypa beskrivningar 

som ”muslimska terrorister”. Detta förenat med rasistiska uttalanden såsom ”lata sandloppor 

som ockuperat vårt land” vilket bildar rasistiska diskurser (Exponerat kommentarsfält 2012-11-

23). 
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Eftersom Exponerat tydliggjort i inlägget ”Tre rumäner åtalas för gruppvåldtäkt – en frias – 

ingen utvisning” att det rör sig om tre rumäner som åtalats för brottet, konkretiserar detta 

Entman och Rojeckis resonemang om hur denna inramning, i det här fallet ”rumäner”, 

eliminerar för mottagaren andra mentala associationer, som kan ha bidragit eller ligger till 

grund för händelsen. Själva inramningen som Exponerat skapar gör att intoleransen mot 

invandrare blir än djupare eftersom de i sammanhanget kopplas samman med brott. Detta 

skapar en bekräftelse av mottagarens ståndpunkter och förväntningar eftersom det rör sig om en 

främlingsfientlig och rasistisk åsiktsgemenskap. (Entman & Rojecki 2001:49). Detta bildar en 

struktur för den kommunikation som sker på sajten där deltagare förlitar sig på tidigare bidrag, i 

form av yttranden och kommentarer, och dessa utgör därmed den subjektiva grund som 

vederbörande bygger och förstärker sina trosövertygelser på (Rydgren 2004:123), vilket 

konversationen nedan är ett exempel på;  

 

585961: ”Och zigenare , ett avskyvärt knullbenäget släkte av muslimer, rena äcklen skulle jag säga, UT 

MED SKITEN ur landet” (Exponerat kommentarsfält, 2012-11-22). 

 

j_london svarar: ”Kvinna" och "två västsvenska bröder". Vilken vidrig och snuskig desinformation av 

DDR- tidningen Göteborgs-Posten. Allt för att skydda det utländska, kriminella pack som i enorma 

mängder parasiterar på landets resurser (Ibid). 

 

Flertalet av kommentarerna innehåller kränkningar, grova svordomar och ett fientligt språkbruk 

där deltagarna styr konversationen i en tydlig rasistisk riktning, sålunda elimineras den struktur 

som Kozinets menar fordras för vänliga sociala relationer i det verkliga livet. Samtalstonen 

förskjuts ytterligare eftersom deltagarna som delar den gemensamma främlingsfientliga 

åsiktsgrund som Exponerat utgör här inte behöver vara offentliga utan kan gömma sig bakom 

pseudonymer, vilket skapar en struktur som är än hårdare och rent explicit rasistisk (V. 

Kozinets 2011:39). 

 

5.4.3 Sammanfattning kommentarer 

 

De ovan analyserade kommentarerna visar tydligt på en förskjutning av språket där explicita 

rasistiska termer och yttranden förekommer. Kommentarerna genomsyras tydligt av 

främlingsfientliga åsikter och värderingar där samtalstonen och det grova språket avviker från 

det vederbörliga i det offentliga rummet. Yttrandefriheten får nya spelregler när den förflyttas 

från det offentliga rummet till det nätbaserade forumet och således tenderar språket att bli 

grövre (Thiesmeyer 1999:1).  
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Vi kan tydligt utläsa upprepande mönster i interaktionen genom deltagarnas återkommande 

åsikter som bekräftas och kommenteras av övriga deltagare (Norrby 1996:31). Människan 

tenderar att, i de flesta fall, ta till sig de antaganden som stämmer överens med dennes 

förväntningshorisont. Därmed grundar sig åsiktsgemenskapen på explicita främlingsfientliga 

perspektiv som omsluts, stöds och bekräftas deltagarna emellan (Entman & Rojecki 2001:48).  

Dessa åsikter deltagarna emellan tydliggör ett fientligt inneboende perspektiv på ”det 

främmande” och genom medhåll från övriga deltagare utgör deras föreställningar en gemensam 

överlägsenhet. Eftersom att fokus ligger på brottsutövarnas hudfärg, etnicitet och/eller en 

specifik kultur upprätthålls stereotyper av ”de Andra” som således sätts i kontrast till ”vi”, vilka 

tillskrivs positiva värdegrunder. Därmed sker en tydlig uppdelning invandrare och svenskar 

emellan genom vilken en rasistisk diskurs bildas. 

 

6. SLUTDISKUSSION 

 

Syftet med vår uppsats har varit att ta reda på hur bloggen Exponerat representerar och 

remedierar invandrar- och invandringsrelaterade nyheter, att diskutera blogginläggen mot 

bakgrund av en förståelse för xenofobins kognitiva dimensioner samt mot bakgrund mot de 

förlagor som blogginläggen förhåller sig till. Vi har även velat skapa en förståelse för 

xenofobins kognitiva dimensioner i samband med det främlingsfientliga samtalet på internet 

genom att undersöka enskilda utvalda kommentarer till blogginläggen. Vi har i linje med den 

kritiska diskursanalysen (CDA) samt lånade element från konversationsanalysen (CA), 

analyserat nio blogginlägg och dess tillhörande förlagor, samt utvalda kommentarer (dessa 

utifrån CA) utifrån ett antal begrepp och teoretisk forskning som presenterats i teorikapitlet 

ovan. 

Vår studie visar att de undersökta inläggen på bloggen Exponerat förestår tydliga 

konstruktioner och stereotypifieringar av invandrare. Invandrarrelaterade frågor representeras 

från en negativ aspekt där frågor och problem representeras till följd av den ”hysteriska 

massinvandringen” eller ”något som orsakats av mångkulturen”. Vi kan utläsa en explicit 

gränsdragning mellan ”vi” och ”de Andra” där ”vi” utgörs av den vita svensken och ”de 

Andra” utgörs av invandrare eller de som sympatiserar med invandrare. 

I samtliga blogginlägg konstrueras invandrare explicit eller implicit i relation till svenskar 

där de förstnämnda utgör det underlägsna och de sistnämnda, det överlägsna. 

Detta utläser vi sker i avseendet att producera och reproducera skillnader mellan de två ovan 

nämnda parterna. Detta tydliggör strukturalisten Claude Lévi-Strauss teorier om binära 
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oppositioner där minoriteten, ”de Andra”, konstitueras i relation till vad majoriteten, ”vi”, inte 

är. Detta genom negativa respektive positiva associationer.   

De analyserade blogginläggens övergripande fokus ligger på invandrare och invandring 

sammankopplat med teman så som politik, ekonomi och brott. Invandrarna utmålas som ”de 

Andra” och tilldelas identiteter som laddas med negativa associationer, bland annat; 

”terrorister”, ”brottsförövare” och ”bidragstagare”. Dessa egenskaper som ”de Andra” tillskrivs 

samverkar med tillskrivna element så som hudfärg, etnicitet och kultur. Dessa laddas i sin tur 

med negativa ord som exempelvis ”våldsam hederskultur” som får utgöra motsatsen till ”det 

civiliserade Väst”. 

Således skapas stereotypifieringar ur ett ”vi” kontra ”dem”-perspektiv och den 

främlingsfientliga diskursen hamnar sålunda i förgrunden. Genom att inramningar så som 

hudfärg och brott sammanlänkas, elimineras övriga, mer värdefulla och sympatiska 

associationer kopplat till utövaren och/eller händelsen. Sålunda reproduceras en slentrianmässig 

stereotyp vilken bekräftar mottagarens mentala associationer och förväntningar eftersom det rör 

sig om en främlingsfientlig åsiktsgrund (Entman & Rojecki 2001:49). 

Det har förhållandevis varit svårt att svara på vilka specifika textelement som kan till 

tillskrivas blogginläggen. Att ge en allomfattande bild av detta var svårare än vi trodde på 

grund av materialets breddning då det gäller ordval och omformuleringar. Ett unisont svar på 

denna fråga hade varit lättare att presentera utifrån en kvantitativ studie genom exempelvis en 

kartläggning av specifika ord och element. Att inläggen nästan genomgående var en 

avskrivning från dess förlaga med infogandet och eliminerandet av endast få ord och satser var 

vanligare än vi först trodde. Klart förefaller dock att de påståendena som väljs ut och 

reproduceras följer överordnade specifika mönster.  

Textelement där huvudaktörerna i textens förlagor beskrivits utifrån aktiva mönster 

omformuleras så att huvudaktörerna beskrivs från en passiv nivå. Med detta syftar vi på att 

aktörer som skildras utifrån sina handlingar i förlagorna passiviseras då de istället beskrivs 

utifrån epitet så som etnicitet. Detta ofta sammankopplat med negativa egenskaper. De 

objektiva värdegrunder som representerar de frågor, problem eller brott i inläggens förlagor 

elimineras eller rekontextualiseras. Då till förmån för representationer som tar avstamp i 

negativa värdegrunder förenat med invandring och invandrare som då får representera den 

bakomliggande orsaken till de problem, frågor eller brott som tas upp i inläggen. 

Ingresser i inläggens förlagor, exempelvis ”Fastighetsskötare lockades till lägenhet och 

misshandlades” väljs ut men omformuleras med enstaka ord så som att ”lockades” elimineras 

till förmån för ”lurades”, och ”egyptier” inkorporeras i rubriceringen vilket gör att textens 



	   42	  

inneboende kontext flyttar fokuset i inläggets förlaga från att enkom objektivt beskriva ett brott 

till att tyngdpunkten läggs på förövarens identitet, invandraren.  

Ofta i Exponerats inlägg framställs den bakomliggande orsaken till exempelvis de 

ekonomiska problem, frågor eller brott som redogörs vara ”massinvandringen”, 

”mångkulturen” eller ”de Andra”.  

I de flesta fall där inläggens förlagor inte presenterar någon bakomliggande orsak till brottet, 

det ekonomiska problemet eller den mångkulturella frågan, kontextualiseras hur Exponerat 

utnyttjar detta utrymme till att framställa problemet, frågan eller brottet som en orsak till egen 

bildad subjektiv bakgrundsinformation, exempelvis som ovan skildrat; mångkulturen utgör 

orsak till ett ekonomiskt problem och invandraren till brottet. 

Genom att infoga få specifika satser eller ord såsom exempelvis ”till följd av den hysteriska 

massinvandringen” som orsak till att en avdelning kan komma att läggas ner på Akademiska 

sjukhuset i Uppsala, ”egyptier” förenat med våld och brott och ”palestinier” enat med våld och 

terrorism, skapar detta ett tydligt fokus på invandring och invandrare/”de Andra” som något 

klart negativt. Detta bildar en distinkt främlingsfientlig diskurs som är högst närvarande genom 

de analyserande inläggen. Dessa utsagor förstärks ytterligare genom att aktörer på bloggen 

delar en gemensam främlingsfientlig åsiktsgrund och genom dessa inlägg får de sina 

trosövertygelser bekräftade. Denna bekräftelse av främlingsfientliga trosövertygelser bildar 

sedermera genom kommentarernas diskussion rörande blogginläggen en tydlig rasistisk 

diskurs. 

De typer av felaktiga slutsatser där invandraren och invandring specifikt utgör orsak till de 

problem/frågor som figurerar i de analyserade inläggen visar tydligt på hur det finns en ständigt 

närvarande fientlighet gentemot dessa grupper, något som kan härledas till de kognitiva 

mekanismer som dessa bloggaktörer ständigt använder sig av i sitt dagliga liv; en tendens att 

ständigt reagera negativt på gruppers skillnader (Entman & Rojecki 2001:48), (Rydgren 

2004:123). På grund av den främlingsfientliga åsiktsgemenskap som Exponerat utgör utläser vi 

att dessa människor fortsätter att använda dessa induktiva slutsatser framgångsrikt i sitt dagliga 

liv eftersom dessa genom plattformen Exponerat inte stöter på något motstånd utan snarare får 

sina åsikter förstärkta genom inläggens fokus på invandring och invandrare som något negativt 

som undergräver det svenska samhället, vilket påvisas i inläggens kommentarer. 

Dessa utsagor bildar sammantaget en tydlig patologisk syn på invandring och invandrare, 

vilket visar sig, som ovan skisserat, i en rasistisk diskurs där invandrare beskrivs som ”vidriga 

kräk”, ”kriminella pack” och ”parasiter” i kontrast till svenskar beskrivs som “stolta”, 

“duktiga”, “hårt arbetande” samt “riktiga svenskar”. Gränsdragningen mellan ”vi” och ”de 

Andra” är ständigt påtaglig i de ovan analyserade inläggen.   
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Inlägget ”Tre rumäner åtalas för gruppvåldtäkt - en frias - ingen utvisning” konkretiserar detta 

genom en inramning av händelsen så att fokus flyttas till förövarnas etnicitet, ”rumäner”. Detta 

påvisar en alienering från inläggsförfattarens sida, förenat med ett belysande av att ”ingen 

utvisas”. Denna inramning skapar en gränsdragning. Trots att ”svensken” inte explicit beskrivs 

i inlägget, skapar detta ett implicit avstånd mellan ett ”vi” och ”dom”. ”Svenskar” inbegriper i 

sammanhanget underförstått ett ”vi” genom infogandet av en binär opposition (en annan 

etnicitet) ”rumäner” som förenas med ”ingen utvisning”, tillerkännes ”svensken” som inne i det 

svenska samhället kontra ”rumäner” som utanför genom förkunnandet ”ingen utvisning”.  

Dessa utsagor förstärks ytterligare genom inläggets tillhörande kommentarer som 

exempelvis; ”Vidriga kräk... Utvisa dem på livstid” då inläggets inramning förstärker 

Exponerats aktörers trosövertygelser. Detta eftersom de kommenterande aktörerna genom 

inläggen matas med subjektiva ofullständiga slutsatser, vilket gör att de kan basera sina 

övertygelser på vad Rydgren benämner som en stereotypifierad kategoriseringsprocess som 

genomgående belyser svenskar från en positiv, kontra invandrare från en negativ aspekt. Detta 

härleder vi till de kognitiva begränsningar de kommenterande aktörerna innehar, genom vilka 

en xenofobisk trosövertygelse har uppstått; en trosövertygelse genom vilken en tydlig rasistisk 

diskurs uttrycks (Rydgren 2004:123).   

Vår studie har från flera aspekter, kopplat till vårt teorikapitel, visat på hur invandrar- och 

invandringsrelaterade frågor representeras och remedieras på bloggen Exponerat. Samtidigt har 

studien väckt flera intressanta frågeställningar som på grund av studiens begränsningar inte kan 

besvaras, förslag på framtida forskningsuppslag kommer att presenteras i kapitlet nedan. 

 

6.1 Förslag till vidare forskning 

 

Vi har i vår studie kunnat konstatera att en omformulering genom inläggens förlagor sker 

genom endast få satser och ord, men på grund av studiens omfattning har vi inte kunnat 

presentera någon vidare generalisering av hur detta sker, mer än att dessa omformuleringar 

följer ett specifikt övergripande mönster. 

En frågeställning som väckts under studiens gång har varit huruvida en kartläggning hade 

kunnat göras, vilka ord och nyheter som generellt väljs ut och reproduceras och omformuleras 

vilket hade krävt ett mer genomgripande undersökningsmaterial, samt ett komplement i form 

av en kvantitativ studie.  

Vidare hade det varit intressant att göra en jämförande studie på ett större 

undersökningsmaterial, förslagsvis de mest etablerade främlingsfientliga bloggarna i Sverige 

och då undersöka hur invandrar- och invandringsrelaterade frågor representeras och 
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omformuleras. Om det finns skillnader respektive likheter. Detta hade då kunnat ge en mer 

allomfattande bild av vilka strategier och strukturer som kan tillskrivas dessa bloggar. Vår 

studie ger trots en tydlig, inte en övergripande bild av detta.  
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8. BILAGOR 

 

8.1  Bilaga 1: ”I det papperslösa landet Sverige är somalier”
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8.2 Bilaga 2: ”Bilder från mångkulturella försvaret” 
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8.3 Bilaga 3: ”Tågvärdar utsatta för attacker dagligen- förbjuds ensamarbete”
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8.4 Bilaga 4: ” Egyptier lockade fastighetsskötare till lägenhet och misshandlade honom”
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8.5 Bilaga 5: ”BRÅ-33 000 våldtäkter per år i Sverige”
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8.6 Bilaga 6: ”Tre rumäner åtalades för gruppvåldtäkt-en frias-ingen utvisning”
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8.7 Bilaga 7: ”Akademiska sjukhuset ska spara 220 miljoner”
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8.8 Bilaga 8: ”Försörjningsstödet har ökat med 50 procent i Avesta”
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8.9 Bilaga 9: “ Sida ger 15 miljoner extra till palestinier som använder mänskiliga sköldar 

på sjukhus”
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8.10 Bilaga 10: Exempel på ett kommentarsflöde-  “ Sida ger 15 miljoner extra till 

palestinier som använder mänskiliga sköldar på sjukhus “
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8.11 Bilaga 11: Utvalda kommentarer som kommentarsanalysen grundar sig på 

 

”Sida ger 15 miljoner extra till palestinier som använder mänskliga sköldar på sjukhus” 

(Exponerat, 2012-11-23) 

 

585961: 

”snart får vi i Sverige börja  utvisa  dessa  muslimska terrorister, krigsförbrytare och allmänt 

stökiga penningsugana lata sandloppor   som ockuperat VÅRT LAND , annars kanske…….”.  

 

krickadollos: 

”muslimer är ju kända för att fegt gömma sej bakom barn eller när lusten faller på knulla 

dessa”  

 

Morningstar:  

”Utrota Hamas ned till sista man. Om oskyldiga dödas, so what? Det är nödvändigt att utplåna 

denna ohyra helt enkelt. Givetvis kommer den svenska vänstern att skrika som stuckna grisar 

men det är inte så mycket att göra åt, så till vida vi inte börjar städa upp här hemma också och 

ta hand om dessa extremister en gång för alla. Antingen får dom en någorlunda rättvis 

rättegång eller så kommer gatans parlament att ta hand om dem förr eller senare. Vilket som 

kommer bli trevligast överlåter jag åt er fantasi.”   

 
 
”Bilder från nya svenska mångkulturella försvaret” (Exponerat, 2012-11-20) 

Pantertanten:  

”Det är TRAGISKT. Jag känner många som varit anställda inom Försvarsmakten. Stolta, 

duktiga, hårt arbetande riktiga svenskar!”  

Blackstaff3:  

”Verkligen svårt att tro, att regeringen inte gör allt i sin makt för att vi skall ha inbördeskrig i 

sverige innan 2014.”   

Tesak:  

”Regeringen vill ha muslimer i försvaret, som kan skjuta Svenskar, Vilket vansinne att ge 

muslimer militär utbildning, dom kommer att döda svenskar och göra en militär kupp. Vår 

regering, dvs landsförrädarna, driver Sverige snabbare in i ett land med sharia lagar och 

muslimskt styre. Inbördeskriget närmar sig jävligt fort” 
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”Tre rumäner åtalas för gruppvåldtäkt – en frias – ingen utvisning” (Exponerat, 2012-11-

22) 

 

585961:  

”Och zigenare , ett avskyvärt knullbenäget släkte av muslimer, rena äcklen skulle jag säga, UT 

MED SKITEN ur landet”  

 

j_london: ”hoppas många läser detta, och ser hur en annan dyngspridare i det mångkulturella 

och kravlösa ghettot Sverige, Göteborgs-Posten, mörkar, lögnar och systematiskt sprider 

desinformation till läsarna.” 

DDR-medias ambition är att ingen skall få veta sanningen om vad som händer och sker i 

Sverige. Men de tiderna är snart förbi... Redan i dag finns alternativ media, som dagligen 

kapar åt sig en allt större läsekrets.  

Allt fler människor dagligen i Sverige begriper och förstår att man under åratal blivit förd 

bakom ljuset av dyngspridarna som representerar pressen i åsiktsdiktauren i mångkultur-

ghettot Sverige. 

"Kvinna" och "två västsvenska bröder". Vilken vidrig och snuskig desinformation av DDR- 

tidningen Göteborgs-Posten. Allt för att skydda det utländska, kriminella pack som i enorma 

mängder parasiterar på landets resurser. 

Köp aldrig någonsin denna förrädarblaska som går de kriminella utlänningarnas ärenden, och 

som kallas för Göteborgs-Posten! ” 

Lundiz: ”Vidriga kräk ... UTVISA DEM PÅ LIVSTID  

Domstolen är värre ... kriminellt att sköta en sak så illa ! Om inte dessa kan utvisas ...vem kan 

då åka UT ???” 

 


