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Sammanfattning 

Rasistisk ”nyhetsmedia” på Internet har växt i samband med den alltmer 

framträdande rasistiska politiken i Europa och de diskurser som skribenterna på 

webbplatserna producerar berör oundvikligen många människors vardag. Dessa 

webbplatser utpekas i Sverige ofta av massmedia som ”de där rasisterna” i en 

bekväm distansering, och mindre arbete görs för att förstå webbplatsernas faktiska 

roll i reproduceringen av strukturell och institutionell diskriminering i samhället. 

Denna studie undersökte under en 3 månaders period den rasistiska webbplatsn 

Avpixlats uppladdade ”nyheter” samt kommentarer som medlemmar skrev på 

dessa. Empirin analyserades utifrån teori om andrafiering och intersektionella 

perspektiv inom en kritiskt diskursanalytisk ram. Studiens resultat visade på hur 

rasistisk ”nyhetsmedia” på Internet reproducerar andrafiering och 

diskriminerande föreställningar i linje med diskursiva strategier som tidigare 

forskning påvisat hos annan media. Studien argumenterar att rasistiska 

”nyhetsmedier” genomgående fortsätter samma tradition av modern rasism och 

sexism som karaktäriserar massmedia i stort.  

 

Nyckelord 

Internet, media, vi och dom, andrafiering, rasism, sexism, kritisk diskursanalys, 

intersektionalitet
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1. Inledning 

Samhällsvetenskaplig forskning har visat att media spelar en avgörande roll i 

formandet av attityder och åsikter om olika grupper i samhället. Den kunskap 

som förmedlas till individer i Europa om världen utanför är främst förmedlad 

genom media i någon form, och de diskurser som media använder blir i 

förlängning grunden för de attityder och åsikter som individer utvecklar (van 

Dijk, 2005). Medias ökade globalisering stärker dess potential i formandet av 

sådana attityder och åsikter, en lokal åsikt i exempelvis en insändare kan genom 

spridning i media bli en åsikt med nationell spridning (van Dijk, 1995b). Internet 

har tillhandahållit stora möjligheter för nya medier att få betydande spridning 

som kan påverka den allmänna opinionen. Enligt statistik från SCB (2014) har 7,1 

miljoner människor i Sverige tillgång till Internet och hela 78 % använder Internet 

dagligen, av dessa använder 82 % Internet för att inhämta nyheter från någon 

form av media. Givet den växande rasismen och diskrimineringen i Europa, 

inklusive Sverige, och existensen av den strukturella och institutionella 

diskrimineringen blir konsekvenser för grupper som utsätts för rasism och 

diskriminering stora (Kamali, 2005, 2006; Camauër & Norstedt, 2006). 

Strukturell och institutionell diskriminering förutsätter en ständig andrafiering: 

Där ett ”normalt vi” med privilegier ställs mot en ”avvikande” grupp av ”de 

andra” som blir föremål för olika former av diskriminering (Kamali, 2005). Den 

diskursiva konstruktionen av ”dem” eller ”invandrarna” har allvarliga 

samhälleliga konsekvenser för de utpekade: Diskurser kring ”avvikelser” som till 

exempel diskursen om ”främmande kulturer” som orsaken till personer med 

invandrarbakgrunds sociala problem verkar som täckmantel för dessa människors 

faktiska sociala problem som diskriminering och marginalisering och är därmed 

ett hinder i det sociala arbetet för att motverka diskriminering (Ålund, 2002; 

Jönsson, 2013).  
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Rasistiska webbplatser utgör viktiga aktörer i reproducering av sådan 

andrafiering: Som del av majoritetssamhällets sammanlagda systematiska 

strukturella och institutionella diskriminering. Sådana webbplatser har i Sverige 

ägnats omfattande medial uppmärksamhet (se t.ex. Wåg & Nilsson, 2013), vilket 

kan förklaras med att den individuella rasismen som medlemmar på sådana 

webbplatser i sina dialoger producerar, som till exempel hot och hat från enskilda 

med avsiktlig skadlig effekt på andra grupper, är så uppenbar och lätt att 

argumentera mot: I kontrast med den strukturella diskrimineringen som ofta 

nonchaleras av journalister och andra makthavande grupper i europeiska länder 

eftersom dessa grupper själva bär en stor del av ansvaret för reproduktionen av 

den strukturella diskrimineringen som drabbar många människor (Kamali, 2005). 

När och om rasism diskuteras alls förklaras det med traditionell, ideologisk rasism 

baserad i tankar om en ”ras” överlägsenhet (van Dijk, 1992), vilket de mer extrema 

rasistiska webbplatserna med enkelhet kan utpekas för. Den riktade 

uppmärksamheten fyller en viktig strategisk funktion för massmedia: Utpekandet 

blir en distansering från ”de där rasisterna” och ett indirekt förnekande av den 

egna rollen i reproduktionen av strukturell och institutionell diskriminering (van 

Dijk, 1995; Kamali, 2005, 2008).  

I och med Internets utveckling har rasismen funnit nya sätt att infiltrera 

människors vardag på, genom att låna politisk diskurs från mer legitima grupper 

på Internet kan den moderna rasismen passera som objektiv och saklig (Klein, 

2012). Det blir därför svårt att enbart se rasistiska webbplatser och dess 

medlemmar som ”användbara idioter” (van Dijk, 1989) som massmedia kan 

förskjuta sitt ansvar i reproducering av rasism i samhället på. Dessa sidors 

diskurser påverkar oundvikligen, som en konsekvens av senare tids framväxt av 

rasistisk politik i Europa och Internets möjlighet till enorm spridning av dess 

sympatisörers åsikter och attityder, många människors vardag. Dels genom att de 

mer direkt påverkar genom att bidra till diskriminering i vardagen, exempelvis 
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genom att spridningen av attityderna bidrar till den större vardagsrasismen i 

samhället (Essed, 2005), men också genom att vidspridda diskriminerande 

föreställningar om ”de andra” legitimerar politisk elitrasism med potentiellt 

katastrofala konsekvenser för de som utpekas (van Dijk, 2005). Socialtjänsten är 

inte ett undantag och påverkas även de av rådande diskriminerande diskurser. 

Diskriminerande föreställningar begränsar socialarbetares förmåga att se och 

förstå bakomliggande andrafiering och diskriminering som ofta är orsak till 

personer med invandrarbakgrunds sociala problematik. Exempelvis genom 

socialtjänstens kulturalisering och klientisering där socialarbetare förklarar 

”avvikande” sociala beteenden hos personer med invandrarbakgrund som uttryck 

för personens ”främmande kultur”, och i processen gör dessa personer till passiva 

välfärdsmottagare utan egen handlingskraft (Kamali, 1997; Eliassi, 2006; Jönsson, 

2013). Att bekämpa de diskurser som reproducerar sådana föreställningar blir 

därför nödvändigt för att det sociala arbetet ska kunna röra sig framåt och 

utvecklas. 

En djupare förståelse för rasistiska webbplatsers faktiska roll i andrafiering, 

ojämlikhet i samhället och reproducering av diskriminerande föreställningar bör i 

kontrast med massmedias distansering utgöra en bättre förutsättning för att mer 

effektivt bekämpa dem och de diskurser som reproduceras. I strävan efter en 

sådan djupare förståelse blir intersektionella perspektiv nödvändiga, i exempelvis 

bekönad rasism arbetar rasism och sexism i intersektion i skapandet av ojämlikhet 

(Essed, 2005). Sexism betonas därför även i studien och intersektionella perspektiv 

används för att förstå hur diskriminerande dimensioner i intersektion kan skapa 

ojämlikhet i samhället. 

Denna studie ämnar undersöka hur rasistiska och sexistiska diskurser inom en 

rasistisk webbplats kan bidra till en större strukturell/institutionell diskriminering, 

det vill säga andrafiering av grupper i samhället och hur olika former av 

ojämlikhet i samhället kan förstås utifrån analys av dessa.  
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Studiens ambition är inte att avslöja någon större, outforskad diskursiv ordning 

inom rasistiska webbplatser som bidrar till andrafiering och diskriminerande 

föreställningar. Inom loppet av den tidsram som ges i ett C-uppsatsskrivande och 

med hänsyn till min egen väldigt grundläggande kunskap på området ämnar den 

enbart vara ett ödmjukt bidrag till en förståelse av rasistiska och sexistiska 

diskurser på Internets roll i reproduceringen av andrafiering och diskriminerande 

föreställningar i samhället. 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att studera rasistiska och sexistiska diskurser på en 

etablerad webbplats och dess roll i förstärkandet av andrafierande och 

diskriminerande föreställningar i samhället. 

Mer specifikt kommer denna studie närma sig detta syfte utifrån följande 

frågeställningar: 

– Hur bidrar diskurser på Internet till andrafiering, rasism och sexism?  

– Hur kan vi förstå ojämlikhet genom intersektionella perspektiv (etnicitet, kön, 

klass) på sådana diskurser?  

– Hur framställs diskriminerande, rasistiska och sexistiska föreställningar om 

personer med invandrarbakgrund i relation till sociala problem som kriminalitet, 

hemlöshet och andra välfärdsfrågor på Internet? 
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3. Teoretiska perspektiv 

3.1. Andrafiering 

Strukturell diskriminering kan kort beskrivas som ett samlande begrepp för de 

bakomliggande ideologier, handlingsmönster och procedurer som systematiskt 

begränsar vissa gruppers möjligheter i samhället. Institutionell diskriminering är i 

kontrast de dominerande institutionernas samlade arbetssätt, normer, rutiner och 

liknande som vidmakthåller och reproducerar den strukturella diskrimineringen. 

(Kamali, 2005) 

Diskrimineringsformerna påverkar och reproducerar varandra vilket gör att 

strukturell och institutionell diskriminering blir svår att klart särskilja i forskning 

på området (Kamali, 2005). Både formerna kan dock i grunden ses som samhällets 

skapande av ”den andre” som blir föremål för diskriminering. Begreppet 

andrafiering kan användas för att sammanfläta begreppen. Kamali beskriver i 

rapporten Bortom vi och dem: ”Vi kan således definiera strukturell och institutionell 

diskriminering som majoritetssamhällets systematiska handlingar av underordning och 

stigmatiserande särskiljningar (otherization) av vissa etniska, religiösa eller 

invandrargrupper som kan kallas andrafiering”(Kamali, 2005:35).  

Denna polariserande kategoriseringen av ett ”vi” och ”dem” ger bränsle till 

populistiska missnöjesyttringar där sociala problem i samhället förklaras med 

”främmande kultur” hos grupper som utpekas (Ålund, 2002). Ett tydligt exempel 

på diskrimineringsformernas sammanflätning kan ses i framväxten av rasistiska 

partier i Europa: Då det ligger i dessa rasisters intresse så verkar dessa partier 

genom institutionell diskriminering för att förstärka och normalisera strukturell 

diskriminering, den ena förstärker den andra och vice versa (Kamali, 2005, 2008). 

Begreppet andrafiering riktar fokus mot skapandet av ett ”vi” som privilegieras, 

och ett ”de andra” som förtrycks eller diskrimineras, som en process. 

Andrafierande processer kan identifieras på många samhälleliga nivåer, däribland 
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i vardagen, inom utbildningssystemet, på arbetsmarknaden och inom massmedia 

(Kamali, 2005). För studiens syfte kommer främst andrafierande processer inom 

media vara i fokus: Det rasistiska och sexistiska text och tal som produceras inom 

rasistiska webbplatser antar ofta formen av ”nyhetsmedia”. Det är dock viktigt att 

påpeka just komplexiteten och omfattningen av processen, och att erkänna att det 

är enbart ett fragment av ett större, systematiskt förtryck utfört av 

majoritetssamhället som jag studerat.  

Andrafiering som begrepp passar väl in i en kritisk diskursanalytisk studie. En 

mängd av de rasistiska diskurser som forskare synliggjort i sina studier av media 

kan förklaras som del av majoritetssamhällets andrafiering, och speciellt Teun A. 

van Dijks omfattande forskning om rasism bland makteliter, däribland 

massmedia, passar väl. Hens kritik av medias roll i reproducering av rasism i 

Europa innefattar tydliga exempel på mediaeliters användande av diskursiva 

strategier som resulterar i formandet av mentala modeller hos läsare som 

reproducerar andrafiering och eliternas egen dominans, vilka även kan appliceras 

på reproduktion av sexism (van Dijk, 1995a, 1995b). Mer om detta i metodavsnitt. 

3.2. Intersektionella perspektiv 

I forskning om rasism och diskriminering blir intersektioner av diskriminering 

viktiga att inkorporera.  Trots studiens fokus på diskurser på Internet som 

återfinns på rasistiska webbplatser blir det omöjligt, och inte heller önskvärt, att 

undvika att andra dimensioner av diskriminering tas med i studiens omfång. 

Intersektionalitet som teori blev först introducerat av feministiska forskaren 

Kimberlé Crenshaw. Crenshaw såg feministiska och antirasistiska teorier och 

policyer som i praktiken var organiserade runt att rasism var vad svarta män och 

kvinnor av medelklass utsattes för, och sexism som något som exklusivt vita 

kvinnor utsattes för. Detta var en tendens att behandla “ras” och “kön” som 

distinkta kategorier utan överlappande konsekvenser som osynliggjorde svarta 
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kvinnors unika erfarenheter av diskriminering (Crenshaw, 1989). Teorins 

applicerbarhet vidgades ytterligare genom forskare som Patricia Hill Collins 

arbete, i hennes inflytelserika bok Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness 

and the Politics of Empowerment (2000) utforskar hon vidare intersektioner av 

diskrimineringsdimensioner, däribland intersektionen av ”ras”, sexualitet och 

klass. I Sverige såg vi introduktionen av begreppet i Paulina de los Reyes, Diana 

Mulinari och Irene Molinas arbete, i antalogin Maktens (o)lika förklädnader: Kön, 

klass och etnicitet i det postkoloniala Sverige (2003) beskriver de att: ”Intersektionalitet 

tillhandahåller en teoretisk ram för att analysera hur makt konstitueras utifrån socialt 

konstruerade skillnader som är inbädda i varandra och som förändras i skilda rumsliga och 

historiska sammanhang.” (de los Reyes, P., Mulinari, D. & Molina, I. 2003:25) 

Intersektionella perspektiv inspirerade av framstående feministiska forskare som 

ovan nämna, som tar hänsyn till de många intersektioner av diskriminering blir i 

den här studien nödvändiga för att undvika reproducering av stereotypiska, 

homogena föreställningar om grupper, samt för att förstå hur 

diskrimineringsformer i intersektion med varandra kan skapa ojämlikhet i 

samhället. 

4. Tidigare forskning 

Olika former av medias roll i reproducering och producering av ojämlika 

förhållanden i samhället har länge utforskats. Rapporten Mediernas Vi och Dom 

(Camauër & Nohrstedt, 2006) skrevs som del av en större utredning om strukturell 

diskriminering i Sverige och de samarbetande forskarna pekade på en mängd 

problematik i förhållande till mediers andrafierande, rasistiska och sexistiska 

praktik, exempelvis visas på hur ”hedersmord” ges oproportionerligt stor plats i 

mediesammanhang och hur media med begreppets användning konstruerar 

kvinnomord som ett uttryck för ”den andres” kultur och något som inte existerar i 

”vår” kultur (Runsten, 2006). Bredström (2003) pekade på svensk medias 
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framställning av ”invandrarkillar” och synliggjorde den kulturella rasism som 

media utför, där diskriminerande föreställningar reproduceras i medias 

återkommande koppling av kriminalitet till ”de andras” etnicitet. Resultat i 

forskning på olika länders media i Europa pekar även den på andrafierande 

effekter: När minoritetsgrupper omnämns så porträtteras de även där i relation till 

våldsamhet, kriminalitet och liknande ”avvikande” beteenden, som bärare av 

problem som hemlöshet och dålig utbildning eller som orsaker till 

demonstrationer och protester (van Dijk, 1989). Bakomliggande orsaker eller 

kontext till problematiken som grupper upplever såsom strukturell diskriminering 

lyfts sällan fram av media, och ”de” med sina problem konstrueras istället som ett 

konstant hot mot ”vår” välfärd (ibid.). I diskursanalytisk studie undersökte 

Goodman och Rowe (2014) tal om romer på Internetforum och identifierade en 

hierarki av förnekelse av rasism, där deltagare var högst motvilliga att erkänna 

rasism men kunde erkänna att de var fördomsfulla, författarna menar i likhet med 

van Dijk (1993b) att rasism fortsatt definierats som en extremform av traditionell 

rasism som lätt kan avfärdas. Rasism, sexism och annan diskriminering är dock 

del av våra vardagliga strukturer, och forskning har visat att sådan vardagsrasism 

och vardagssexism antar nya former på Internet. Jönsson (2012) visar i sin studie 

av kontaktannonser på Internet hur män i sitt sökande efter kvinnor med 

invandrarbakgrund exotifierar dem som undergivna, hjälplösa och förtrycka av 

sin kultur, stereotypiska föreställningar där sexism och rasism i intersektion 

reproducerar ojämlikhet och som media i sitt tillåtande av sådana annonser 

normaliserar och legitimerar. Klein (2012) belyser vidare hur rasistiska diskurser 

med hjälp av Internet finner nya vägar in i människors vardag, hen argumenterar 

att den moderna informationsåldern möjliggör att den moderna rasisten snabbt lär 

sig politiskt och akademisk diskurs och kan därmed dölja sin agenda samtidigt 

som implicit rasism förs in i och normaliseras i människors vardag.  
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5. Metod 

5.1. Vetenskapsteoretiskt perspektiv 

Det finns inom samhällsvetenskapen två större perspektiv om vad som betraktas 

vara kunskap inom området. Positivismen utgår ifrån att mer traditionella 

naturvetenskapliga metoder kan och bör appliceras på studien av människor och 

våra institutioner: Det anses att kunskap kan vara absolut och enbart kan bekräftas 

via våra sinnen, vetenskap kan och ska vidare vara värderingsfri eller objektiv. 

Detta står i kontrast med det hermeneutiska perspektivet som anser att studier av 

människor och samhället kräver ett annat perspektiv i forskningsprocessen. 

Hermeneutiken lägger vikt vid tolkandets roll i studien av människor, vår sociala 

verklighet anses rymma subjektiva värderingar som vi agerar utifrån både som 

studieobjekt och som forskare, och den ofrånkomliga subjektiviteten i denna 

verklighet medför en syn på kunskap om den som socialt konstruerad och 

konstant föränderlig. Motsättningen mellan perspektiven förklaras enkelt med att 

positivismen vill förklara mänskliga beteenden, medan hermeneutiken vill förstå 

dem, vilket förutsätter en empati där forskaren fångar den bakomliggande 

subjektiviteten som motiverar beteendet. (Bryman, 2011). 

Då min förhoppning är att ge ett bidrag till just förståelse av diskriminerande 

diskurser på Internet och min egen roll i tolkningen av materialet i denna process 

är central så ansluter jag mig till det hermeneutiska perspektivet på kunskap. Då 

studien inte ämnat bevisa en teori och min inställning till vilka resultat min studie 

kan ge är öppen så använder jag vidare ett induktivt synsätt på teorins roll i 

forskningsprocessen, där formandet av teori snarare än prövning av teori är i 

fokus (Bryman, 2011). Induktiv teorigenerering, synen på kunskap som tolkad och 

sanning som socialt konstruerad är grundläggande inriktningar inom vad som 

kallas den kvalitativa forskningsstrategin (ibid.), en strategi vars inriktningar min 

studie genomsyrats av. 
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5.2. Kritisk diskursanalys 

Diskursanalysen tar sin utgångspunkt i att språket, vårt tal och vår text, inte 

enbart är ett medel för att förstå världen utan är en vital del i själva skapandet av 

den sociala verkligheten. Diskursanalytiska angreppssätt har sin grund i 

strukturalistiska och poststrukturalistiska språkfilosofier, den sociala verkligheten 

ses i diskursanalysen som konstituerad genom språket, den fysiska verkligheten 

existerar men ges bara mening genom våra diskursiva representationer av den. 

(Whinter Jørgensen, Phillips., 2000). 

Kritiken av makt och ett ställningstagande för de utsatta i samhället särskiljer den 

kritiska diskursanalysen (CDA, Critical Discourse Analysis) från andra 

tillämpningssätt av diskursanalys: CDA:s främsta mål är generellt inte att bidra 

med kunskap till ett forskningsområde, motivationen i forskningen drivs istället 

av sociala problem som kräver lösning, och de teoretiska och metodologiska val 

som görs i forskningen bedöms utifrån dess funktion i att bidra till social 

förändring mot ett bättre samhälle (van Dijk, 1993b). Genom att synliggöra 

diskurser är förhoppningen inom CDA att bidra till en kritisk språkmedvetenhet i 

samhället: Att utveckla en förståelse för den sociala och historiska kontexten i de 

diskurser en själv och andra använder och dess konsekvenser för människors liv, 

och att utifrån den förståelsen kunna kritisera dem (Whinter Jørgensen, Phillips., 

2000). 

CDA har många inriktningar och tillämpningssätt. Den här studien hämtar främst 

inspiration från van Dijks kritiskt diskursanalytiska inriktning, mer specifikt den 

teoretiska ram för studie av rasism som vi finner i verk som Elite Discourse and 

Racism (van Dijk, 1993). Ramverket har ett stort djup och är i sin helhet svårt att 

återge kortfattat, av utrymmesskäl presenteras de delar som är av störst relevans 

för min studie mer ingående.  
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5.3. Teoretiskt ramverk för CDA 

Rasism definieras här som etnisk dominans, med historiska rötter i år av 

kolonialism utförd av vita (européer) mot ”de andra”, genom den europeiska 

kolonialiseringen spreds idén om den vita ”rasens” överlägsenhet (van Dijk, 

1993b; de los Reyes, Mulinari & Molina, 2003). 1700-talets rasbiologi gav vidare 

rasismen vetenskaplig legitimitet och möjliggjorde skapandet av rasistiska 

mentaliter i de västerländska länderna (de los Reyes, Mulinari & Molina, 2003). I 

och med andra världskrigets slut belystes de horribla handlingar som genomförts 

i rasbiologins namn och dess felaktigheter utpekades, men de mentaliter om ras, 

socialt konstruerade sådana, som över århundraden reproducerats lever kvar än 

idag och påverkar människors livsvillkor (ibid). Rasismen har utvecklats, där den 

koloniala rasismen var främst inriktad på idén om ”raser” är den moderna 

Europeiska rasismen i kontrast fokuserad på kulturella skillnader (van Dijk, 2005), 

det andrafierande skapandet av ”vi” och ”dem” reproduceras således fortfarande 

fast i mer allmänt accepterade former. 

Dominans definieras vidare som användande av makt som begränsar social frihet 

hos en annan grupp, med resultatet ett skapande av ojämlikhet i samhället. 

Rasism ses vidare som en gruppbaserad aktivitet: Stereotypiska föreställningar, 

fördomar och diskriminering är alla riktade mot ”den andre” som ses som 

tillhörande av en annan grupp. Negativa föreställningar om gruppmedlemmar 

blir i rasism karaktäristiska för hela gruppen, vilket skapar stereotypiska 

föreställningar om gruppmedlemmarna som homogena (van Dijk, 1993b). I 

utpekandet av ”den andre” definieras även ”vi” som grupp, gruppbaserad rasism 

ses således som del av den större andrafieringen i samhället där ett ”vi” och 

”dem” skapas (Kamali, 2005). Stereotypiska, homogena föreställningar om “de 

andra” motiverar vidare intersektionella perspektiv för att bemöta problematiken: 

Genom att erkänna att olika grupper utsätts för olika sorters rasism, sexism och 

andrafiering kan vi undvika reproduceringen av liknande mönster och få djupare 

förståelse för ojämlikhet i samhället. 
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Det gruppbaserade perspektivet på rasism medför att när jag studerar 

reproduktionen av diskriminering i samhället så blir det jag söker efter och vill 

studera reproduktionen av normer, värderingar, attityder och ideologier inom 

grupper. Sådan gruppmakt är som sagt inte begränsad till rasism: Ojämlikhet 

utifrån klass och kön kan även ses som gruppbaserad diskriminering (van Dijk, 

1993b).  

Makt inom den egna gruppen är heller inte jämlikt fördelad, en viktig antagelse i 

den teoretiska ramen är att vissa individer inom gruppen har större kontroll över 

reproduktionen av rasism och sexism inom gruppen, och därmed ett större 

ansvar. Van Dijk (1993b) definierar dessa dominerande gruppmedlemmar som 

”eliter”. Makt hos eliter förstås utifrån den kontroll de har över de handlingar som 

gruppmedlemmarna utför, men framförallt utifrån i hur stor grad de påverkar 

gruppmedlemmarnas kognition, d.v.s. medlemmarnas tankar. Detta är ofta ett 

mer effektivt sätt att utöva makt: Genom övertalning, manipulation och andra 

strategier är eliters mål att förändra sinnet hos en grupp för att tjäna dennes 

intressen (van Dijk, 1993a). Eliter kan även identifieras utifrån deras nivå av 

access, d.v.s. speciell tillgång till diskurser och möjligheter till att kommunicera 

dessa (van Dijk, 1993b).  

För att förklara hur eliters olika diskursiva strategier kan kontrollera 

gruppmedlemmars handlingar och tankar använder jag sociokognitiv teori. Van 

Dijk skriver:”It is not the social situation that influences (or is influenced by) discourse, 

but the way the participants define such a situation” (van Dijk, 2008:9) 

För denna studiens teoretiska ram är denna antagelse viktigt: Rasistiska och 

sexistiska diskurser skapar inte direkt situationer där rasism och sexism utövas, 

utan det är medlemmarnas mentala tolkning, den mentala modellen av händelsen, 

som faktiskt leder till en handling som resulterar i reproduktion av rasism och 

sexism (van Dijk, 2009). 

 Mentala modeller kan beskrivas som individers personliga tolkning eller mentala 

representation av en händelse de deltagit i eller observerat, eller i fallet med 
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media: läst om eller sett. En mental modell är högst personlig, unik och i ständig 

förändring, men hur den utformas och varför individen väljer att tolka som hen 

gör (att hen väljer den modellen) är väldigt öppet för påverkan av diskursiva 

strategier hos eliterna som kommunicerar händelsen. Detta låter oss förstå medias 

makt i reproduktion av rasism, sexism och andra ojämlika förhållanden i 

samhället genom deras makt över sina läsares mentala modeller, media påverkar 

läsarens tolkning av händelsen genom sättet de beskriver händelsen på. (van Dijk, 

1995b.). 

Mentala modeller har dock inte kunnat ge ett svar på varför gruppmedlemmar 

ofta visar upp väldigt liknande beteenden även i situationer där det inte är direkt 

uppenbart att de är påverkade av kontexten, en förklaringsmodell som kan hjälpa 

oss förstå det är ideologisk kontroll (van Dijk, 1995a). Van Dijk definierar ideologi: 

”Ideologies are basic frameworks of social cognition, shared by members of social groups, 

constituted by relevant selections of sociocultural values, and organized by an ideological 

schema that represents the self-definition of a group. Besides their social function of 

sustaining the interests of groups, ideologies have the cognitive function of organizing the 

social representations (attitudes, knowledge) of the group, and thus indirectly monitor the 

group-related social practices, and hence also the text and talk of the group” (van Dijk, 

1995:248) 

Ideologier ses i van Dijks CDA alltså som organiserade mentala modeller och kan 

identifieras utifrån delade materiella och symboliska intressen i gruppen, 

exempelvis kan en feministisk ideologi identifieras utifrån det generellt delade 

intresset i män och kvinnors jämställdhet. När en grupp identifierar sig utifrån en 

ideologi menar van Dijk att ett organiserat nätverk av mentala modeller skapas 

som fungerar som social tankekontroll: Individers nybildade mentala modeller om 

händelser påverkas då inte enbart av media utan vidare av den ideologi de socialt 

identifierar sig med och socialt delar inom gruppen (van Dijk, 1995b). Således blir 

den kontroll media använder för att diskursivt forma mentala modeller 

naturaliserad och hegemonisk: Medlemmar tolkar och agerar utifrån vad de 
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upplever är gruppens intressen (ideologi) utan att ifrågasätta den (ibid) och bildar 

mentala modeller som de handlar efter, och reproducerar därmed 

diskriminerande diskurser på Internet i sina kommentarer. Ideologi och mentala 

modeller är här alltså integrerade, makronivån av ideologi kan inte fortsatt 

existera utan att bli reproducerad av den kognitiva konstruktionen från grupper 

av individer, och mikronivån av mentala modeller hos dessa individer är i sin tur 

formad av ideologin som de reproducerar. Ideologi rymmer värderingar och 

förförståelse som skribenter i sina texter kan utnyttja strategiskt (van Dijk, 1995a), 

exempelvis kan en semantisk strategi som presupposition där skribenten implicit 

framför något om ”den andre” som allmän sanning utan att faktiskt hävda det 

förstås med hjälp av van Dijks ideologibegrepp: gruppmedlemmarna ”fyller i 

luckorna” med den förförståelse som den delade ideologin rymmer. 

Med dessa sociokognitiva perspektiv på diskursers kontroll över individers 

förståelse av världen samt synen på rasistiska webbplatsers skribenter som eliter 

med stor diskursiv access vill jag närma mig en analys av reproduktion av 

andrafiering, rasism, sexism och annan diskriminering på Internet. Van Dijks 

approach till CDA är i konstant utveckling och gör inga anspråk på att vara ett 

komplett paket. Jag har tagit de delar som jag funnit mest relevant för mitt syfte 

och frågeställning och konstruerat en modell för insamling, bearbetning och 

analys av de ”nyheter” från skribenter på rasistiska ”nyhetsmedier” och 

kommentarer från dess medlemmar som jag samlat in. Modellen presenteras 

nedan. 

Makro nivå: Tematisk 

Denna första del har fungerat som en inledande sökning i det insamlade 

materialet med enbart rubriker, ingresser och bilder som skribenterna presenterar 

i fokus. Van Dijk menar att dessa mest tydligt synliggör talarens avsiktliga 

användande av diskurser: Talaren förmedlar här vad hen och andra eliter anser 

vara viktigast inom diskursen och det ger även en övergripande bild av den 

information som läsare främst kommer minnas från diskursen (van Dijk, 2009).   



Jensen – Andrafiering och diskriminering i rasistiskt ”nyhetsmedia” på Internet 

15 
 

Större teman jag identifierat utifrån dessa rubriker, ingresser och bilder blev sedan 

föremål för vidare analys i följande del. 

 

Mikro nivå: Lexikal 

Här gick jag ner i själva texterna som skribenterna på sidorna skrivit, 

främst sökte jag efter diskursiva strategier i skapandet av andrafiering som 

skribenterna använder såsom den klassiska framhävningen av ”våra” goda sidor 

och ”deras” dåliga, även ideologiska strategier som implikationer om ”de andra” 

(van Dijk, 1993a), påståenden som kräver ideologisk förförståelse, anspelningar 

och vaghet (van Dijk, 2009).  Kopplingar till välfärdsfrågor såsom exempelvis 

kriminalitet och ekonomisk utsatthet utforskades vidare. 

Här vände jag även blicken till kommentarfälten som följer de texter som 

skribenterna på sidan lagt upp. Förhoppningen var att de naturliga, anonyma 

kommentarer från gruppmedlemmar som följde en publicerad text skulle kunna 

ge speciell insyn i det integrerade samspelet mellan skribenters elitdiskurs, den 

mellan nivåerna kommunicerande ideologin och gruppmedlemmars mentala 

modeller i reproducering av andrafiering, rasism, sexism och diskriminerande 

föreställningar, samt dess kopplingar till välfärdsfrågor. 

5.4. Fördelar med Internet som källa 

Holtz, Kronberger och Wagner (2012) beskriver fördelar med Internet som källa 

väl i Analyzing Internet forums: a practical guide. Holtz et al. menar att webbplatser 

är en stark källa till naturlig data, då en kan få en inblick i konversationer om en 

mängd olika ämnen utan forskares deltagande och påverkan, vidare gör 

webbplatsens strukturerade form att sökning och bearbetning av data förenklas 

avsevärt, det faktum att konversationerna redan är transkriberade är även det en 

stor fördel för det tidsmässiga omfånget av mitt arbete. Offentliga webbplatsers 

allmänna tillgänglighet ger även transparens då de data som används enkelt kan 
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hittas med en sökmotor på Internet. (Holtz, Kronberger & Wagner, 2012), vilket 

bör stärka trovärdigheten i min studie. 

Anonyma webbplatser som fokuserar på känsliga ämnen har en ytterligare fördel, 

då deltagare tenderar att vara mer öppna om sina egentliga värderingar i 

anonyma miljöer (Glaser, Dixit & Green, 2002; Rodham, Psychol, Gavin & Miles, 

2007). En webbplats som specialiserar sig på ett speciellt område medför även att 

det främst attraherar användare som är sympatiska till webbplatsens ideologi eller 

intresserade av ämnesområdet, vilket passar en diskursanalys väl då en med 

större säkerhet kan veta vilken grupp en har att göra med, och därmed vilka 

diskurser som kan vara typiska för gruppen (Holtz, Kronberger & Wagner, 2012). 

5.5. Etiska överväganden 

Forskning på Internet är ett relativt nytt område och dess natur för med sig ny 

etisk problematik. I mina resonemang kring etik i Internetforskning använder jag 

The Association of Internet Researchers material: Ethical decision-making and 

Internet research: Recommendations from the aoir ethics working committee (2011), som 

grund.  

 Den kommunikation på webbplatser som jag baserat mina data på är anonyma, 

varje medlem väljer själv ett användarnamn samt eventuell annan information, 

exempelvis kön och ålder, att delge om sig själv som sedan utgör hens persona på 

webbplatsen. Anonymiteten ger som tidigare nämnts miljön en viss privat 

karaktär, där personer är mer troliga att delge saker de normalt inte skulle delge 

då de inte representerar sin riktiga person. Ett intrång i en sådan argumenterbart 

privat miljö i forskningssyfte kan anses etiskt problematiskt. I kontrast till 

exempelvis privata chattrum är dock data på dessa webbplatser tillgängliga för 

allmänheten utan krav på exempelvis medlemskap. Då medlemmarna som skriver 

på webbplatsen rimligtvis även är medvetna om denna offentlighet i deras 

konversationer så bör även det data som samlas in kunna anses vara av offentlig, 



Jensen – Andrafiering och diskriminering i rasistiskt ”nyhetsmedia” på Internet 

17 
 

allmän karaktär. Vidare finns det utifrån denna studies syfte ingen anledning att 

identifiera personerna, och överväganden har gjorts för att minimera möjligheter 

till detta, exempelvis genom att profilnamn och signaturer raderats. Det blir i 

praktiken omöjligt att helt undvika att de citat som används och de profiler som 

hör dem till hittas genom att kopiera citatet och använda det i en vanlig sökmotor 

på Internet. En diskursanalys drar dock stor nytta av direkta citat, och vidare 

skulle en genom att avfärda användningen av sådana citat komma ifrån en av 

Internetkällans främsta styrkor: Den redan transkriberade, naturliga 

konversationen (Holtz, Kronberger & Wagner, 2012). Det kunskapsvärde som 

dessa data utgör får alltså ställas mot den svårbedömda etiska problematik som 

följer. Min personliga slutsats är att de webbplatser vars deltagares inlägg jag 

baserat mina data på är tillgängligt för allmänheten och inte privat, och att detta 

kombinerat med det kunskapsvärde som naturliga, anonyma dialoger utgör gör 

att jag kan bedöma metodvalet som etiskt försvarbar. 

Dessutom och kanske viktigast är erkännandet av alla människors inneboende 

värde som är centralt för etik i det sociala arbetet: Alla människor ska ges lika 

respekt, omsorg och inflytande, all form av diskriminering är därmed oacceptabel 

(IFSW, 2012a; SSR:s etiska riktlinjer.). Det etiska värdet av att i det sociala arbetet 

motverka diskriminering ges ytterligare vikt i kallet för ett internationellt 

samarbete i det strategiska dokumentet The Global Agenda (IFSW, 2012b): Vi bör, 

på alla nivåer av socialt arbete, tillsammans verka för en bättre värld där social 

rättvisa och mänskliga rättigheter är en faktisk verklighet för alla oavsett etnicitet, 

kön, klass och sexuell läggning med universell implementation. Rasism och 

sexism i vardagen, negativa åsikter, attityder och ideologier reproducerar direkt 

och indirekt den ordning av vit dominans och förtryck av icke-vita och icke-män 

(van Dijk, 1993) som vi i det globala sociala arbetet måste erkänna. I strävan efter 

en mer rättvis värld är det därför i det sociala arbetet av stor etisk betydelse att 

bekämpa rasistiska, sexistiska och andra diskriminerande diskurser i media som 
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indirekt och direkt ger konsekvenser för människors livsvillkor och bidrar till 

andrafiering i samhället. 

5.6. Urval 

Det finns i Sverige ett flertal välkända rasistiska webbplatser. Några av dem är till 

exempel friatider.se, exponerat.net och avpixlat.info. Avpixlat är i denna studie i 

fokus, dess utformning med av skribenter uppladdade ”nyheter” samt fria, 

anonyma kommentarfält där medlemmar kan kommentera på detta material gör 

webbplatsen passande för den analysmetod jag beskrivit tidigare. Exponerat.net 

delar även denna utformning, men sidorna delar i min uppfattning ofta material 

med varandra (de länkar exempelvis till varandras material) vilket medför att 

mycket av det insamlade materialet riskerar att bli likartat. En webbplats bedöms 

därför tillfredställande och Avpixlat.info fokuseras. 

I fokus för mitt inledande urval var av skribenter uppladdat material på sidorna 

som är andrafierande, vilket jag identifierat genom de olika sätten att utpeka 

”dem” och ”vi” i texterna. Detta är medvetet brett, andrafiering som process är 

komplext, de sätt som skribenter och gruppmedlemmar i sina kommentarer 

reproducerar detta, rasism och sexism på har ofta subtila mekanismer bortom den 

uppenbara diskrimineringen, vilket jag ämnat visa på i vidare analys av empirin. 

För att ge en något mer precis beskrivning av mitt urval var texter med potentiella 

teman som ”invandrare och kriminalitet”, ”invandrare som hot mot Sveriges 

välfärd”, texter om ”massinvandring” och liknande relevanta. 

Då studien inte fokuserat på någon specifik händelse utan är en mer generell 

studie av diskriminerande diskurser på Internet så gjordes avgränsningen i 

urvalet utifrån tids och rumsmässiga skäl för studiens omfång. En tre månaders 

period av uppladdat material ansågs tillfredställande för detta, antalet 

uppladdade ”nyheter” på sidan uppgår frekvent till 10-15 dagligen för att inte 

nämna de stora kommentarfält som generellt följer varje uppladdad text. Det är 



Jensen – Andrafiering och diskriminering i rasistiskt ”nyhetsmedia” på Internet 

19 
 

viktigt att återigen påpeka att det är just fragment av en diskurs jag valt att 

analysera och dra slutsatser ifrån, att undersöka gruppen i sin helhet och avslöja 

någon större diskursordning var inte ambitionen. Sökningen påbörjades vid 

datum 4/5/2015. 

6. Resultat och analys 

I inledande sökning läste jag igenom det insamlade materialet från den valda 

periodens rubriker och ingresser och kunde utläsa 3 större teman som kopplar till 

mina frågeställningar. Dessa var kriminalitet hos ”de andra”, ”hitrest tiggeri” och 

”importerad” sexism. Jag har i följande delar analyserat de diskursiva drag som 

skribenterna använt i sina texter om dessa teman samt medlemmars kommentarer 

på texterna utifrån mina teoretiska utgångspunkter andrafiering och 

intersektionella perspektiv, med utgångspunkt i kritiskt diskursanalytiska 

principer inspirerade av van Dijks arbete. 

6.1. Kriminalitet hos ”de andra” 

Texterna om kriminalitet, oftast publicerade under följetongen ”direkt från 

polisen” är överraskande objektiva i sin rubriksättning. Två rubrikexempel: 

”Ung man skjuten i Landskrona” 

”Man sköts i ryggen i Stockholmsförort” 

I en rasistisk grupp skulle det kunna antas att den aktör som främjas via rubrik 

borde vara ”den andres” kriminalitet, vilket vore konsekvent med idén om att det 

som främjas i rubrik är det som anses viktigast inom diskursen (van Dijk, 2009). Så 

är inte fallet i flertalet rubriker om kriminalitet, istället främjas offret för 

kriminaliteten. I de två exemplen har en man skjutits av någon och rubrikerna 

berättar inte mer utöver vart händelsen ägde rum. Ord som ”Stockholmsförort” 

kan dock ha en inom gruppen ideologiskt styrd förförståelse (van Dijk, 1995a), det 

är inte orimligt att en gruppmedlem redan här börjar forma sin mentala modell 
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(van Dijk, 2009) om vad som har hänt baserat på fördomar om vilka hen tror 

kriminalitet i förorter involverar. 

 Vi ser närmare på artikeln ”Man sköts i ryggen i Stockholmsförort” och dess 

ingress: 

”SKOTTDRAMA Vid 20-tiden på torsdagskvällen larmades polis till Hässelby Villastad i 

nordvästra Stockholmsområdet, eftersom skottlossning hörts. Det visade sig att en man i 

35-årsåldern blivit skjuten på en parkeringsplats vid Blomsterkungsvägen.” 

Även ingress är här förhållandevis objektiv vilket är återkommande för allt 

material som behandlar kriminalitet under följetongen ”direkt från polisen”. Då 

titel och sammanfattningar är menat att representera kontentan av artikeln kan en 

okritisk läsare här fortfarande med lätthet få intrycket av att artikeln är objektiv 

och saklig och endast ämnar rapportera om en händelse i området. Texten 

avslutas med: 

”Hässelby har under lång tid plågats av utbredd och grov organiserad kriminalitet i 

skepnad av invandrargäng och mycket talar för att också torsdagens skottdrama kan 

hänföras till kategorin gängrelaterad brottslighet.” 

Skribenten gör här en plötslig ändring i ton från sin tidigare objektiva stil, 

Hässelby har ”plågats” av kriminalitet som är i ”skepnad av invandrargäng” 

vilket hen menar att händelsen troligen involverade. Denna strategi, där det 

egentliga syftet med texten hålls tillbaka tills slutet, är återkommande i ”direkt 

från polisen” texter som läggs upp. Texten konstrueras diskursivt på ett objektivt 

vis i inledningen vilket passar väl in i Avpixlats slogan ”den oretuscherade 

bilden” och är till synes en image de försöker bygga medan den egentliga 

rasistiska agendan döljs.  

Om gruppmedlemmars mentala modeller (van Dijk, 2009) av den rapporterade 

händelsen redan från rubrik och genom ingress formas enligt skribentens plan är 
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det inte orimligt att de sedan mot slutet accepterar det rasistiska påståendet om 

”invandrargäng” som sannolik förklaring för händelsen. Av alla ”direkt från 

polisen” texter som lades upp under den undersökta perioden har samtliga inslag 

där förövaren konstrueras som avvikande och kategoriseras som ”den andre”. Två 

till exempel från andra texter: 

”Den ene hade pipskägg och den andre beskrivs som mörkhyad och med “dreadlocks”.” 

“Den ene gärningsmannen beskrivs som ca 185-190 cm lång med svart hår, skägg och 

bruna ögon. Han var iklädd en svart jacka och pratade med brytning.” 

Vithetsnormen inom gruppen blir här tydlig, då gärningsmannens hudfärg 

utpekas är det när hen är ”mörkhyad”, jämför med den först nämnda personen 

vars hudfärg inte kommenteras, vilket vi utifrån meningsstrukturen ”den ene 

hade… och den andre beskrivs…” kan anta betyder att hens hudfärg är vit. När 

utseende beskrivs utförligt av skribenterna är det vanligtvis när subjekten avviker 

från denna norm, i exempel två hade ögonfärg, hårfärg och hens sätt att tala på 

enligt mönstret inte getts någon uppmärksamhet om personen varit inom 

diskursen normativt vit. Medias bevakning av ”de andras” kriminalitet är en 

vanlig andrafierande process, brott där förövare har invandrarbakgrund beskrivs 

ofta i hög detalj (Kamali, 2005) och är en tradition som Avpixlat tydligt fortsätter. I 

kommentarfältet på ”man som sköts i ryggen i Stockholmsförort” tar rasismen i 

kontrast en mer specifik form. 

”Antar att det handlade om max 2000 kronor.” 

”Som du säger, Många människor i utanförskap från agressiva bakgrunder = fortsatt krig 

och förödelse.” 

”Det är inte "utanförskap" och aggressiv bakgrund som gör araben till vad han är, det är 

den arabiska DNA-stegen som gör araben till vad han är” 
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Medlemmarna fyller här i skribentens vaga påståenden om att det är 

”invandrargäng” som utfört brottet med sin egen förklaring: Det är den ”arabiska 

DNA-stegen” som är förklaringen till kriminalitet. Att medlemmen ser detta som 

en relevant tolkning i sin mentala modell (van Dijk, 2009) av händelsen är en 

tydlig indikator på ideologins makt i rasismen: Utan att förstå det som en 

ideologiskt styrd modell (van Dijk, 1995a) kan vi inte förklara varför hen och 

många andra medlemmar beter sig så lika i sina reaktioner på dessa vaga 

påståenden gjorda av skribenterna.  

Att det just är ”araber” som utpekas är viktigt att notera, då forskning visat att 

personer i Europa från muslimska länder är de som positioneras lägst i den sociala 

hierarkin (de los Reyes, Mulinari & Molina, 2003; Kamali, 2005, 2008). Diskursen 

slår därmed hårt mot den grupp som redan är, utifrån föreställningen av den 

sociala” rashierarkin”, mest utsatt. 

Det vi kan se är skribenter som strategiskt framhåller en objektiv image medan de 

med implikationer och vaga påståenden pekar ut ”de andra” som kriminella, 

vilket följs av kommentarfält fyllda av anonyma kommentarer där medlemmarna 

”fyller i” händelsen med sin ideologiska förförståelse (van Dijk, 1995a) om ”de 

andra”.  

6.2. ”Det hitresta tiggeriet” 

En annan välfärdsfråga där Avpixlats diskurs bidrar till andrafiering är hemlöshet 

och personer i behov av ekonomiskt stöd. En stor mängd ”nyheter” läggs upp 

under temat ”det hitresta tiggeriet”. Oftast omnämns inte ”tiggarna” specifikt till 

någon etnicitet förrän senare i texten, i likhet med det mönster runt kriminalitet 

som jag visade på tidigare, ett nytt drag används däremot för att peka ut 

”tiggarna” som ”dem”:  

”[…] hemlösa svenskar trängs undan från landets härbärgen, dit tiggarna verkar ha någon 

slags förtur...” 
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”Inte nog med att de hitresta tiggarna slår ut svenska hemlösa från härbärgen, nu sjunker 

även försäljningen av tidningen Situation Stockholm efter att tiggarna getts Sofia Z att 

sälja.” 

Det finns ett tydligt andrafierande mönster i det sätt som hemlösa ”svenskar” 

ställs mot ”de andra” hemlösa, de ”hitresta tiggarna” konstrueras här som ett 

hinder för de ”hemlösa svenskarna”. Hemlöshet är i texten en utsatthet reserverat 

för de som anses vara ”våra” hemlösa, ”de andra” omskrivs istället som ”tiggare”.  

Att framhäva positiva egenskaperna hos ”den egna” gruppen och negativa hos 

”den andra” gruppen är en välkänd strategi för reproducering och rättfärdigande 

av ojämlikhet (van Dijk, 1993a). I kommentarerna finner vi text som glorifierar de 

”svenska” hemlösas kamp för överlevnad i en allt hårdare värld medan ”de 

andra”, ”tiggarna”, omnämns negativt: 

”Tiggarna är svenskar och enligt konsensuseliten på Södermalm så har de då inget 

levnadsvärde. Zigenarna är värda mycket mer och ska således ha förtur till allt, inklusive 

vård och bostad. Ingen rasism här, eller?” 

”Det här är inga riktiga tiggare, tiggeri är mer eller mindre utrotat i Sverige. c.a 99% av 

alla som utger sig för att vara tiggare bedriver lågintensiv terror” 

”Gör nu alla en insats, Sverigevänner!!! Ser ni en Faktum-försäljare så köp en tidning av 

honom/henne. Vanliga svenskar som halkat snett i livet och nu försöker få ett fotfäste igen, 

ge dem ett handtag. Och kan ni köpa Faktum så att de krävande EU-(lyx)migranterna ser 

det, så ännu bättre!!!!!” 

Att hemlöshet och ekonomisk utsatthet oavsett socialt konstruerad 

grupptillhörighet är ett socialt problem går inte att förneka. Den rasistiska 

ideologin blir dock tydlig om vi konstruerar ett motargument utifrån exempelvis 

ett klassbaserat perspektiv: en växande grupp ekonomiskt/bostadsmässigt utsatta 

som samhället misslyckas med att hjälpa kan kritiseras i relation till överklassens i 
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kontrast växande resurser och ekonomiska klyftor i samhället som reproducerar 

en lidande underklass av människor såväl lokalt som globalt. Sådana alternativa 

perspektiv återfinns inte, istället ser den rasistiskt ideologiska förförståelsen (van 

Dijk, 1995a) att resurserna är naturligt begränsade, och att det inte går att i Sverige 

hjälpa ”dem” utan att ”vi” blir lidande på grund av detta.  Detta kan förvisso inte 

utläsas specifikt, utan kan snarare utläsas som en hegemonisk ideologisk diskurs 

(van Dijk, 1995c) som inom gruppen är så normaliserad att den inte behöver 

benämnas. En sådan argumentation är enkel att genomföra när den ”egna” 

gruppens lidande kombineras med ett förnekande av rasism: 

”Sverige och svenskarna är ett av världens mest beskattade folk. I takt med sjuklöverns 

alltmer tilltagande storhetsvansinne, krackelerar dock såväl välfärden som den sociala 

sammanhållningen. Och nu är det alltså även välfärden för Rumäniens fattiga som ska 

läggas på svenskarnas ansvar.” 

”[…] ingenstans förutom hos SD finns ens minsta lilla antydan till att överhuvudtaget 

betrakta den förändrade gatubilden som ett problem, och ännu mindre några åtgärder. Nog 

är Sverige ett tiggarparadis alltid.” 

I ”tiggarparadiset” Sverige är ”de andra” inte utsatta för strukturellt, rasistiskt 

förtryck utan är priviligierade på grund av den politik som förs, där ”svenskarna” 

får betala för ”de andra” som förstör ”vår” välfärd. Att utmåla ”de andra” som 

priviligierade är en välkänd rasistisk strategi besläktad med förnekande av 

diskriminering (van Dijk, 1993a). När diskursen om ”de” som mindre värda och 

”oss” som överlägsna är normaliserad och hegemonisk blir ojämlika 

maktförhållanden sedda som naturliga, och strukturell/institutionell 

diskriminering kan förnekas (Kamali, 2005). Detta möjliggör den argumentation 

som förs: I förnekandet av rasism blir stödinsatser riktat för att hjälpa grupper 

utsatta för rasism sedda som orättvisa mot ”vi” gruppen. Ännu en gång kan vi 

synliggöra ideologi genom att konstruera motargument: I ett intersektionellt 
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perspektiv är hemlösa, ekonomiskt utsatta Romer i intersektionen av rasism och 

klass speciellt utsatta och stödinsatser bör självklart ta hänsyn till detta. I inte bara 

förnekandet av rasism utan vidare konstruktionen av ”de andra” som 

priviligierade reproduceras därmed en bild där ”de andra” inte förtjänar, eller 

behöver, hjälp och ”svenskarna” är de som egentligen är utsatta. 

6.3. ”Importerad” sexism 

Ett större tema i diskursen utöver den mångfacetterade rasismen är det sätt som 

sexism framställs som något ”osvenskt” och importerat. En uppladdad ”nyhet” 

med rubriken ”CNN hyllar svenska pappor” ger oss ett flertal exempel från 

skribenten: 

”Den aggressiva svenska feminismen har som paradgren att förkasta jämställd svensk 

kultur och svenska män och samtidigt hylla extrem patriarkalisk ojämställd muslimsk 

kultur och muslimska män. Mediejätten CNN hyllar istället svensk kultur och svenska 

män som förebilder för faderskap.” 

”Att CNN nu belyser just svenska män, och inte män från patriarkaliska kulturer såsom 

muslimsk eller latinamerikansk, som förebilder är alltså ingen överraskning såvida man 

inte är en verklighetsfrånvänd svensk feminist, en extremismrörelse som nu fullt ut stödjer 

kulturer som utövar strukturellt kvinnoförtryck samtidigt som den förkastar den 

jämställda svenska kulturen.” 

Användandet av begrepp som ”patriarkala” är noterbart och som Klein (2012) 

argumenterar kan den rasistiska diskursen på Internet med lätthet ta till sig 

politiska/akademiska diskurser från andra grupper för att dölja sin agenda, vilket 

begreppsanvändningen kan ses som bevis för. I en strävan efter att normalisera 

och föra in en rasistisk diskurs i vardagen kan det vara en klar fördel att begrepp 

från seriösa politiska diskurser inkorporeras i gruppens diskurs (ibid.).  
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Begreppsanvändning är här dock vriden: ”Patriarkala” används för att benämna 

”den andra” kulturen och ställs mot den svenska kulturen som benämns 

”jämställd”. Den nationalistiska diskursen förmedlar här idén om jämställdhet 

som ett främst svenskt, västerländskt koncept. De los Reyes, Mulinari & Molina 

(2003) skriver om hur jämställdhet mellan kvinnor och män delvis utmärker 

Sverige och samtidigt fungerar som en viktig faktor i den svenska 

könsmaktsordningen. Sveriges unika, starka kvinnorörelse har skapat en 

nationalistisk undertext där kamp för kvinnors rättigheter blivit historiskt 

förankrat med just Sverige och därmed uteslutit att jämställdhetsarbete skulle 

kunna existera bortom de föreställda, nationalistiska gränserna: Jämställdhet blir i 

den nationalistiska diskursen ett koncept reserverat för ”vi”, ett uttryck för ”det 

svenska” och inte något som alla får eller kan delta i (ibid.). Även Jönsson (2012) 

synliggör denna föreställning om västerländska värderingar som överlägsna, i sin 

studie av kontaktannonser på Internet visar hon hur kvinnor av 

invandrarbakgrund exotifieras av de västerländska männen som vill ”rädda” dem 

från deras ”förtryckta” situation genom att introducera dem till det svenska, 

”bättre” samhället. Avpixlats skribenter kapitaliserar på denna föreställning i sin 

hyllning av det ”jämställda Sverige” som ställs mot ”extrem patriarkalisk 

ojämställd muslimsk kultur”, ännu en strategi i linje med positiv 

självrepresentation och negativ representation av ”den andre” (van Dijk, 1993a). 

En medlems kommentar synliggör polariseringen i sin mest uppenbara form: 

”Svensk kultur och värderingar i Sverige -- JA TACK 

Arabisk-muslimsk kultur i Sverige -- NEJ TACK” 

Sverige ska ha svensk kultur, vilket inte kan innefatta “Arabisk-muslimsk” kultur, 

kulturernas värderingar ses som motpoler som inte får beblandas utan 

katastrofala resultat. Förskjutningen av patriarkal, sexistisk problematik har 

implikationer för reproducering av sexism i samhället. I “Hedersmord”, 
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eurocentrism och etnicitet (2006) skriver Runsten om hur massmedia konsekvent 

kopplar mäns våld mot kvinnor med etnicitet och reproducerar därmed 

diskriminerande föreställningar om kvinnors roll i samhället: Genom att bortse 

ifrån möjliga strukturella förklaringar till dessa kvinnors situation såsom klass och 

rasism cementeras bilden av kvinnor från mellanösterns könsroll som en 

oföränderlig, essentiellt förtryckt position. Jönsson (2012) benämner detta som 

intersektionell exploatering, där kvinnor med invandrarbakgrund av media 

konstrueras som hjälplösa, undergivna offer för sin ”omoderna” kultur, stereotypa 

föreställningar som media legitimerar. Att ”deras” kultur framställs på detta sätt 

är kulturell rasism, där kultur ses som statiska, essentiella mönster inom nationella 

och etniska gränser (Bredström, 2003). 

De hot om våld och faktiskt våld som kvinnor utsätts för är ett globalt socialt 

problem. Enligt aktuell statistik utsätts 1 av 3 kvinnor i världen för våld någon 

gång i sitt liv, och globalt sett så utförs 38 % av kvinnomord av offrets partner 

(WHO, 2014). I Sverige syns liknande mönster, där kvinnor i långt större 

utsträckning än män blir utsatta för hot om våld och känner rädsla inför att 

utsättas för detta (SCB, 2014). Oavsett bakgrund är mäns våld mot kvinnor 

kopplat till social status: arbetslösa, förtidspensionerade och beredskapsarbetande 

män är i statistiken överrepresenterade som gärningsmän (Runsten, 2006), 

intersektionella perspektiv på mäns våld mot kvinnor är med andra ord klart 

nödvändiga eftersom klass bevisligen är en stark faktor i den sexistiska 

problematikens intersektioner.  

Exempel på sexism och rasism inom gruppen är många, följande exempel är från 

kommentarfält i texter som behandlar användandet av plagget slöja: 

”Men burka och hijab är styggelser, de står för rabiat kvinnoförtryck och en vidrig 

tillvänjning till sharia. Min önskan är att det skulle bli förbjudet att öppet bära i vårt 

kristna Norden.” 
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”Hm, fast egentligen slipper man "se dem" då de är iförda tältet.” 

”Är kvinnorna tillräckligt oattraktiva som mår det vara förmildrande med heltäckande 

slöja, med den här slöjan känner nog alla slöjbärande damer som en sista chans att komma 

ut utom att bli bortforslad av renhållningen.” 

Medlemmarnas förklaring till att kvinnor väljer att bära slöja förklaras inte bara 

med den vanliga kulturrasistiska fördomen om att de är förtryckta av sin partner, 

familj eller religion, här förklaras det istället med att de är ”oattraktiva” och 

vill/bör dölja detta. Här synliggörs många aspekter av sexism och rasism i 

intersektion: Kvinnan ska klä av sig slöjan som i diskursen omges av en 

kulturrasism (Bredström, 2003) som ser slöjan som essentiellt patriarkalt 

förtryckande, men att hon ”döljer” sig själv ses även som ett uttryck för att hon är 

”oattraktiv”, med implikationen att om hon var motsatsen skulle hon inte bära 

slöja. I verkligheten som presenteras ska ”de andra” kvinnorna avsäga sig ett inom 

gruppen ansett utryck för patriarkalt förtryck för att göra sig tillgänglig för 

medlemmarnas sexistiska bedömning, ”de” är till för ”oss”, och är hon inte 

tillgänglig är hon förtryckt av sin kultur, hon måste anpassa sig till ”vårt kristna 

Norden”.  

Att påstå att patriarkala, sexistiska strukturer är ett uttryck för “deras kultur” och 

att den “svenska kulturen” är jämställd är alltså falskt. Reproducering av 

föreställningar om diskriminering som ett uttryck för “deras kultur” fungerar som 

en täckmantel för de bakomliggande strukturer som ger upphov till 

problematiken, och är därmed ett hinder i det sociala arbetet för att motverka 

diskriminering i samhället (Ålund, 2002; Eliassi, 2006; Jönsson, 2013). Är 

skribentens mål att upprätthålla ett rasistisk, sexistiskt och andrafierande samhälle 

är förskjutning av patriarkal sexism på “den andres” kultur med andra ord en 

effektiv strategi. 
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7. Diskussion 

Denna studie undersökte rasistiska, sexistiska och andrafierande diskurser på 

webbplatsen Avpixlat. Den mängd diskriminerande föreställningar som 

skribenterna och gruppmedlemmarna producerar är i sin helhet skrämmande, och 

utifrån det fanns ett val av just vilka fragment av diskursen jag skulle fokusera på i 

min studie. Hur väljer en vad som är viktigt, av allt detta material? Än en gång 

bör studiens omfång påpekas, ambitionen har aldrig varit att undersöka någon 

sorts helhet utan snarare göra ett nedslag i en Internetdiskurs och undersöka 

några av dess rasistiska, sexistiska och andrafierande effekter. Det finns dock en 

ofantlig mängd kvar att gräva i, vill jag påstå. 

Resultat och analys är övervägande i linje med tidigare forskning om 

diskriminerande diskurser i massmedia, det intressanta är att det är just diskurser 

i massmedia som mycket av den forskningen fokuserat på och inte specifikt 

rasistisk Internetmedias diskurs. De större teman i diskursen jag belyst är 

representerade i tidigare forskning om massmedia: Strategier såsom ett överdrivet 

fokus på ”de andras” kriminalitet (Kamali, 2005; van Dijk, 2005) och förskjutning 

av sexism och patriarkala strukturer som ett uttryck för ”de andras” kultur 

(Runsten, 2006; de los Reyes, Mulinari & Molina, 2003; Jönsson, 2012), och en 

genomgående strategi för positiv självrepresentation och negativ representation 

av ”de andra” (van Dijk, 1993a, 2005). Avpixlat är dock förstås mer extrema i sin 

framtoning, den rasistiska ideologi som genomsyrar gruppen är, som 

kommentarfälten visat, ofta väldigt direkt och traditionell, men kärnan i de 

ideologiska diskursiva strategier om ”vi” och ”dem” som jag belyst är som sagt 

detsamma som massmedia i stort.  

Om de diskursiva strategier som används är liknande och rasistiska webbplatser 

bara fortsätter en tradition som massmedia även är del av, finns det då ett värde i 

att vidare forskning riktar fokus på dessa webbplatser? Om massmedia i stort inte 

förändrar sina diskriminerande diskurser, kan vi då förvänta oss att rasistiska 
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webbplatser gör det?  Rasistiska webbplatser må ha växt på senare år, rimligtvis i 

samband med framväxten av rasistiska partier i Europa (Kamali, 2008), men deras 

access till större diskurser i samhället i kontrast med massmedias bör kunna 

påstås vara förhållandevis begränsad.  

Jag anser att det kan finnas ett värde i att vidare forskning undersöker dessa 

webbplatser, Internet utvecklas snabbt och som forskare som Klein (2012) visar på 

så finner rasismen nya, moderna sätt att infiltrera människors vardag vilka 

kommer behöver utforskas. Bortom detta kan sägas att forskningen är viktig för 

det sociala arbetet bara för att motverka normalisering av diskriminerande 

diskurser i samhället. Forskning har som tidigare nämnts visat på att även 

socialarbetare fortsatt agerar utifrån diskriminerande föreställningar om ”de 

andra” (Kamali, 1997; Eliassi, 2006; Jönsson, 2013). I och med den alltmer 

globaliserade kommunikationen och den ökade spridningen av diskriminerande 

föreställningar blir en kritisk språkmedvetenhet (Whinter Jørgensen, Phillips, 

2000) hos socialarbetare därför avgörande för att vi inte själva ska reproducera 

samma diskriminering i våra texter, tal och handlingar. 

Intersektionella perspektiv på dekonstruerade diskurser har i den här studien 

fungerat väl som ett kritiskt verktyg mot rasistiska och sexistiska diskurser. Större 

bidrag till kritisk språkmedvetenhet står och faller dock på om kritisk forskning 

lyckas förmedla sådana alternativa antirasistiska och antisexistiska verktyg, 

diskurser och ideologier till maktbärande institutioner (van Dijk, 2005), en 

förhoppning som står i strid med en massmedia som generellt inte är intresserad 

av strukturella och institutionella perspektiv på rasism och sexism i samhället. En 

massmedia som konsekvent lägger över ansvaret för rasism på ”de där” rasisterna 

som fungerar som en sorts användbara idioter och täckmantel för sin egen roll i 

den strukturella och institutionella diskrimineringen (Kamali, 2005; van Dijk, 

1989). Forskning som kritiserar de mer uppenbara rasisterna och massmedia som 

del av samma rasistiska, sexistiska och andrafierande ordning är därför inte direkt 
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sannolik att få större spridning, och CDAs access är därför begränsad av de 

rådande strukturerna. Oavsett, om någon läser min text och kan använda något av 

det i sin kritiska förståelse av rasism och sexism på Internet ser jag det som en 

lyckad studie, och min förhoppning är att vidare kritisk forskning fortsätter 

synliggöra, granska och dekonstruera diskriminering på Internet och dess effekter 

för medmänniskors livsvillkor i samhället. 

  



Jensen – Andrafiering och diskriminering i rasistiskt ”nyhetsmedia” på Internet 

32 
 

8. Referenser 

 

Association of Internet researchers. (2011). Ethical decision-making and Internet 

research: Recommendations from the aoir ethics working committee. Hämtad från: 

http://aoir.org/reports/ethics.pdf 

 

Bredström, A. (2003). Maskulinitet och kamp om nationella arenor – reflektioner kring 

bilden av ”invandrarkillar” i svensk media.  I de los Reyes, P., Mulinari, D. & Molina, 

I. (Eds.). (2003).  Maktens (o)lika förklädnader: Kön, klass och etnicitet i det postkoloniala 

Sverige. Stockholm: Atlas 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

Camauër, L., Nohrstedt, S,A. (2006). Mediernas Vi och Dom: Mediernas betydelse för 

den strukturella diskrimineringen.(SOU 2006:21) 

Crenshaw, K. (1989). Demargilazing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist 

Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist policies. The 

University of Chicago Legal forum 140:139-167 

de los Reyes, P., Mulinari, D. & Molina, I. (Eds.). (2003). Maktens (o)lika förklädnader: 

Kön, klass och etnicitet i det postkoloniala Sverige. Stockholm: Atlas 

 

Essed, P., (2005). Vardagsrasism. I de los Reyes, P., Kamali, M. (2005). Bortom Vi och 

Dom - Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering (SOU 

2005:41) 

Eliassi, Barzoo. (2013). Orientalist Social Work: Cultural Otherization of Muslim 

Immigrants in Sweden. Critical Social Work 14(1) 

Glaser, J., Dixit, J., & Green, D. P. (2002). Studying hate crime with the Internet: What 

makes racists advocate racial violence? Journal of Social Issues, 58(1), 177-193. 

Goodman, S., & Rowe, L. (2014). 'Maybe it is prejudice ... but it is NOT racism': 

Negotiating racism in discussion forums about gypsies. Discourse & Society, 25(1), 32-

46. 

Hill Collins, P. (2000). Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness and the 

Politics of Empowerment. Routledge. England 

Holtz, P., Kronberger, N., & Wagner, W. (2012). Analyzing Internet forums: A 

practical guide. Journal of Media Psychology: Theories, Methods, and Applications, 

24(2), 55-66. 

 

http://aoir.org/reports/ethics.pdf


Jensen – Andrafiering och diskriminering i rasistiskt ”nyhetsmedia” på Internet 

33 
 

International Federation of Social Workers. (2012a). Ethics in Social Work: statement 

of principles. Hämtad från: http://ifsw.org/policies/statement-of-ethical-principles/ 

(tillgänglig 30/5/ 2015) 

International Federation of Social Workers. (2012b). The Global Agenda for Social 

Work and Social Development. Hämtad från: http://ifsw.org/get-involved/agenda-

for-social-work/ (tillgänglig 29/5 2015) 

Jönsson H., J. (2012). Writing against Postcolonial Imaginations: The White Race for a 

Weakening Patriarchy. I Livholts, M (Ed.). (2012). Emergent Writing Methodologies in 

Feminist Studies. Routledge, New York 

Jönsson H., J. (2013). Social work beyond cultural otherization. Nordic Social Work 

Research, 3(2), 159-167 

Kamali, M., (1997). Distorted integration : clientization of immigrants in Sweden. 

Centre for Multiethnic Research. Uppsala 

Kamali, M., (2005) . Ett europeiskt dilemma: Strukturell/institutionell diskriminering. I 

de los Reyes, P., Kamali, M. (2005). Bortom Vi och Dom - Teoretiska reflektioner om 

makt, integration och strukturell diskriminering (SOU 2005:41) 

Kamali, M. (2008). Racial Discrimination: Patterns and Politics. Routledge, London 

Klein, A. (2012). Slipping racism into the mainstream: A theory of information 

laundering. Communication Theory, 22(4), 427-448.  

Rodham, K., Psychol, C., Gavin, J., & Miles, M. (2007). I hear, I listen and I care: A 

qualitative investigation into the function of a self-harm message board. Suicide and Life-

Threatening Behavior, 37(4), 422-430 

Runsten, P. (2006). ”Hedersmord”, eurocentrism och etnicitet : Mordet på Fadime – en 

fallstudie. I Camauër, L., Nohrstedt, S,A. (2006). Mediernas Vi och Dom: Mediernas 

betydelse för den strukturella diskrimineringen.(SOU 2006:21) 

Statistiska Centralbyrån., (2014). Privatpersoners användning av datorer och Internet 

2014. SCB. Hämtad från: 

http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/LE0108_2014A01_BR_IT01BR1402.pdf, 

tillgänglig 2015-04-12 

Statistiska centralbyrån. (2014). På tal om kvinnor och män: lathund om jämställdhet. 

Hämtad från: 

http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/LE0201_2013B14_BR_X10BR1401.pdf, 

tillgänglig 2015-05-10 

van Dijk, T. A. (1989). Mediating racism. The role of the media in the reproduction of 

racism. I R. Wodak (Ed.). (1989). Language, Power and Ideology, 1989:199-226. 

http://ifsw.org/get-involved/agenda-for-social-work/
http://ifsw.org/get-involved/agenda-for-social-work/
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/LE0108_2014A01_BR_IT01BR1402.pdf
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/LE0201_2013B14_BR_X10BR1401.pdf
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/LE0201_2013B14_BR_X10BR1401.pdf
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/LE0201_2013B14_BR_X10BR1401.pdf


Jensen – Andrafiering och diskriminering i rasistiskt ”nyhetsmedia” på Internet 

34 
 

van Dijk, T. A. (1992) Denying Racism: Elite Discourse and Racism. Discourse and 

Society 3 (1992), 87-118 

van Dijk, T. A. (1993a). Principles of critical discourse analysis. Discourse & Society, 

4(2), 249-283. 

van Dijk, T. A. (1993b) Elite Discourse and Racism. Sage Publication, USA 

van Dijk, T. A. (1995a). Discourse semantics and ideology. Discourse and Society, 

1995, vol. 6(2) 243-289. 

van Dijk, T. A. (1995b). The mass media today: Discourses of domination or diversity? 

Javnost/The Public, 2(2), 27-45  

van Dijk, T. A. (1995c). Power and the news media. I D. Paletz (Ed.), Political 

Communication and Action. (s. 9-36).. Cresskill, NJ: Hampton Press 

van Dijk, T. A. (2005). Elitdiskurser och institutionell rasism. I de los Reyes, P., 

Kamali, M. (2005). Bortom Vi och Dom - Teoretiska reflektioner om makt, integration och 

strukturell diskriminering (SOU 2005:41) 

van Dijk, T. A. (2008). Discourse and Context: A sociocognitive Approach. Cambridge 

University Press, New York 

van Dijk, T. A. (2009). Critical Discourse Studies; A sociocognitive Approach. I Ruth 

Wodak & Michael Meyer (Eds.), Methods of critical discourse analysis. London, Sage. 

Wilkson, R., Picket, K. (2009) Jämlikhetsanden: Därför är mer jämlika samhällen nästan 

alltid bättre samhällen. Karneval företag. Sverige  

Whinter Jørgensen, M., Phillips, L. (2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund, 

Studentlitteratur 

Wåg, M., Nilsson, M., (2013). Vilka är näthatarna? Göteborgs Fria. Hämtad från: 

http://www.goteborgsfria.se/artikel/112871, tillgänglig 2015-03-21. 

World Health Organisation (2014). Violence against women: intimate partner and 

sexual violence against women.  Hämtad från: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/, tillgänglig 2014-05-10. 

Ålund, A. (2002). Sociala problem i kulturell förklädnad. I Meeuwisse, A. & Swärd, H. 

(2002) Perspektiv på sociala problem. Natur och kultur. Stockholm 

Elektroniska resurser: 

http://avpixlat.info/ 

 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/
http://avpixlat.info/

