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Abstract 
Title: What is a refugee, crisis & disaster? A comparative discourse analyses of SVT:s and Avpixlats 

reporting about refugees. 

The war in Syria, refugees and ISIS have been on the news agenda for a while. The perspective 

have been shifting throw different happenings about refugees, crisis, disaster and terrorism on one 

side. On the other side is what kind of newsagent that is reporting and there standing in society. 

Public service like SVT have there place on how to inform the public about different events around 

the world and then you have smaller news-agents thats growing in readers like Avpixlat who call 

themselves alternative journalism. They have less rules and regulations to follow in there news re-

porting and can therefor frame and angle information in a more free way.  

The purpose in this study is to compare how the image of refugees are created by reports from SVT 

and Avpixlat and how it relates to xenophobia of different kinds. 

The method that is used is discourse analysis and more precise Chantal Laclau och Ernesto Mouffes 

discourse theory. The specifik theories for the framework are ”orientalism", ”whiteness”, ”islamo-

fobia”, ”myths”, earlier studies whit the theory of ”communitarian figures” and statistik misrepre-

sentation of muslims as terrorists in news channels. 

Two different discourses where found in the material, ”refugee-crises” and refugee-crieses whiteout 

situation marks. The first one origins från Avpixlat and build on that there are no crises alongside 

the war in Syria, ISIS and refugees that flee from these factors. Refugees are fake, they are immi-

grants that come whit economic and potential terrorist purpose to other parts around the globe, with 

Europe in mind and especially Sweden. Refugees where seen as ”the other” in negativ terms, high 

rates if islamofobia were found, Sweden represent ”the good moral” and Syria represent the ”worst 

moral” in terms on symbolic witness. Europe and mostly Sweden portrays as the victim rather than 

refugees, SVT portrays the other way around and a drowned boy symbols refugee disasters around 

Mediterranean. 
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1. Inledning 
Främlingsfientlighet, rasism, nazism, nationalism, islamofobi etc, okärt barn har många namn. 

Motsatsorden blir då: medmänsklighet, tolerans, demokrati och olika former av anti-ismer, men 

vem vinner då kampen?  

Begreppen i sig besegrar inget konflikt, men motsatsparens storlek och styrka påverkar deras fram-

fart. Aftonbladet startade kampanjen ”Vi gillar olika” (www.aftonbladet.se) 2010, dagen före riks-

dagsvalet med syfte att stärka toleransen om mångfald i samhället mot en ökad främlingsfientlighet 

i samband med Sverigedemokraternas tillväxt. Efter detta så har ytterligare kampanjer tillkommit på 

initiativ av bland annat Expressen efter det senaste valresultatet med ”Vi är 87 procent” (www.ex-

pressen.se) som även spreds över sociala medier under taggen #87procent. Nu senast används den 

globala taggen #notinmyname (www.isisnotinmyname.com) och den ska representerar en tolerans 

till religionen islam med mål att minska islamofobin som finns etablerad och växer i framförallt 

västvärlden på grund av att terroristorganisationen IS/ISIS försöker erövra under täckmantel av just 

islam. Många oroar att rasismen och islamofobin därför kommer att öka paradoxalt med att det just 

nu aldrig funnit så många människor på flykt sedan andra världskriget (www.unhcr.com). 

Rasism och våldsbejakande extremism utgör allvarliga hot mot det öppna samhället och demokratin 

och mer forskning krävs för att förebygga detta. Kunskapen har alltid varit rasismens största fiende 

och därför inför regeringen satsningar inom området (www.regeringen.se). Inom ett medie- och 

kommunikationsperspektiv blir det relevant att undersöka hur medier bidrar med sina kunskaper till 

publiken. Agenda setting är en teori som delvis handlar om att medier har makten att välja vad som 

anses aktuellt och därav kan påverka publiken om vad de ska bilda uppfattningar av för nyheter 

(Severin & Tankard, 1992:207). Den ökade mångfalden bland olika mediala kanaler, nyhetsförmed-

lare, sociala medier, forum, opinionsbildare, bloggare etc, bidrar med sina versioner av kunskap och 

det blir svårare för publiken att undgå exponering samt ställa sig källkritisk till innehållet. På så vis 

är det möjligt att influeras och ta efter olika tankemönster och ideologier i samhället, eftersom me-

dier använder sig av så kallad framingeffekt för att rama in olika händelser, för att skapa en viss me-

ning i det som rapporteras (Ibid:222). För visso behöver det inte generera till en ökad främlingfient-

lighet alla gånger, men historien och beskrivningen om exempelvis vem som sägs vara en flykting, 

kan vara mer eller mindre flytande i någon riktning och påverka individers föreställningar och kun-

skaper om människor från andra nationer, kulturer och religioner.  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Om personer i vardagslivet skulle tillges frågan om vad en flykting är, så skulle nog svaren variera. 

Däremot skulle svaren förmodligen inte lyda enligt följande: 
En flykting är, enligt den juridiska definitionen i FN:s flyktingkonvention, en person "som befinner sig utanför sitt hem-
land på grund av en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av hans/hennes ras, nationalitet, religion, politiska 
uppfattning eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och inte kan eller, på grund av sin fruktan, inte vill begagna sig 

av sitt hemlands skydd” ( www.regeringen.se). 

Med detta i åtanke skulle det vara intressant att undersöka hur SVT förmedlar sin bild av just flyk-

tingar som är på agendan bland medier under framförallt denna höst. Avgränsningen till public ser-

vice sker med anledning att rapporteringarna ska handla om allmän nytta för medborgare och därför 

känns det viktigt att undersöka hur flyktingar presenteras i relation med främlingsfientlighet av oli-

ka slag. Vid sidan av SVT kommer nättidningen Avpixlat som förmedlar nyheter och opinionsbild-

ning att ingå i studien. Avpixlat har en skild roll med andra krav på sig och beskriver sig själv som 

en oberoende Sverigevänlig webbplats för nyheter och opinion, en utförligare beskrivning av båda 

aktörer finns under bakgrund (1.3.). Det är relevant att jämföra eftersom SVT utmanas av flera aktö-

rer i det allt mer fragmenterade medielandskapet. Information delas och tillgodoses inom fler kana-

ler och därför är det viktigt att undersöka vad dessa aktörer förmedlar för budskap och hur publiken 

i slutändan kan tänkas tolka den. 

1.1. Syfte 
Syftet är att jämföra hur bilden av flyktingar skapas genom rapporteringar från SVT och Avpixlat 

och hur den förhåller sig till främlingsfientlighet av olika slag. 

1.2. Frågeställningar 
- Vem sägs vara en flykting och flyr de till eller från någonting? 

- Hur porträtteras bilden av flyktingar som ”den andre”? 

- Hur ser bilden av islam ut och muslimer inom den? 

- Hur över- och underordnas flyktingar i relation till deras bakgrund? 

- Vad finns det för myter om flyktingar och hur framställs de?  
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1.3. Bakgrund 
Det finns inte särskilt mycket skrivet om Avpixlat, men mer kritik riktat mot dem som en främlings-

fientlig och högerextrem webbplats. Lika så finns det kritiska hemsidor som (www.interasistmen.-

se) och anti-avpixlat bloggen (avpixlatavpixlat.blogg.se). Hösten 2011 grundades avpixlat genom 

att ta över efter Politisk inkorrekt och först den 26 May 2014, gick avpixlat ut med en ansvarig ut-

givare och chefredaktör vid namn Mats Dagerlind. Avpixlat beskriver sig själv som en oberoende 

Sverigevänlig webbplats för nyheter och opinion. De beskriver sin journalistiska profil som alterna-

tiv, men det framkommer inte riktigt vad det betyder och den oretuscherade bilden används som 

slogan. Avpixlat finansieras genom donationer och reklam (www.avpixlat.info). 

SVT tillhör public service och ska agera i allmänhetens tjänst och därav följer även andra krav på 

dem som aktör. Myndigheten för radio och tv ansvarar för granskning av SVT och anmälan görs till 

dem vid anseende av att någon punkt har överträtts (www.radioochtv.se).  

Opartiskhet är den punkten som är unik för SVT, SR och UR. 

Att vara opartisk är att ha ett neutralt förhållningssätt till något utan att blanda in vinklade åsikter. 

För en programverksamhet innebär opartiskhet i huvudsak dessa tre saker: 

1. Om någon blir klart utpekad och kritiserad ska denne få möjlighet att bemöta kritiken. 

2. Kontroversiella ämnen eller händelser får inte behandlas på ett ensidigt sätt. 

3. En representant för programföretaget får inte ta ställning i en kontroversiell fråga (www.radi-

oochtv.se).  

Saklighet är annan punkt som även berör SVT, men inte Avpixlat och handlar om att uppgifter som 

är av betydelse ska vara korrekta och inslag får inte vara vilseledande, till exempel genom att bety-

delsefulla uppgifter utelämnas. Om programföretaget har gjort en rimlig kontroll före sändning och 

uppgifter senare visar sig vara felaktiga, så strider inte inslaget mot kravet på saklighet och en felak-

tig uppgift måste alltid rättas när det skett (www.radioochtv.se). 

Ytterligare krav och regler för medier finns beskrivet på myndighetens hemsida och pressombuds-

mannen (www.po.se) där Avpixlat inte inkluderas med samma krav som SVT och mycket med bak-

grund att de inte finns som tryckta medier.  

Avpixlat och SVT har båda olika syften som nyhetsförmedlare, men även med olika krav och regle-

ringar som de bör förhålla sig till och därav är det möjligt att de skiljer sig mer eller mindre gällan-

de olika aspekter i sin nyhetsrapportering om förslagsvis flyktingar.  
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2. Teori 
Diskursteori är den metodologiska tillvägagångssättet för uppsatsen och den fungerar även som ett 

teoretisk ramverk för studien. Vid sidan av den används tidigare forskning och teorier om Orienta-

lism och ”den andre”, ”vithet” som norm, islamofobi och slutligen en teori om myter. 

2.1 Tidigare forskning 
Det finns mycket forskning inom främlingsfientlighet och rasism. Mycket beror på att människans 

historia är präglad av nationalism, kolonialism, nazism, rasism etc. Enligt Stuart Hall lever detta 

kvar genom slaveriet under 1600-talet och framåt i Europa och Amerika, Europas kolonisering av 

Afrika lika så migrationen efter andra världskriget från den ”tredje världen” till västvärlden (Hall, 

2013:228). De större bidragen till den samtida forskningen härstammar från bland annat Edward 

Saids (1978) forskning om det som skett efter koloniseringen. Den hörnstenen tillsammans med 

andra teorier tas upp längre fram. 

För att sätta in denna studie i dagens problemområde finns det forskare som både studerar främ-

lingsfientlighet inom exempelvis olika rörelser, politisk eller journalistisk, men även antirasistiska 

rörelser inom medier etc. Karina Horsti skriver om den mediala inramningen av tre kvinnliga aslyl-

sökande som riskerar utvisning från Finnland. Materialet för studien bygger på journalistik och rap-

portering som härstammar i kölvattnet från att en evangelisk-lutherska kyrkan tillsammans med se-

kulära aktivistgrupper och allmänheten framgångsrikt kämpade mot utvisningen för kvinnorna 

(Horsti, 2013:78). Det framkom tre skilda mediala strategier i kämpandet om de asylsökande kvin-

norna, skilda framingeffekter användes således av evangelisk-lutherska kyrkan, sekulära aktivist-

grupper och allmänheten. Vid sidan av den användes teorin om ”communitarian figure”, vilket 

handlar om att vissa asylsökanden inramas som mer eller mindre ”den andre”, icke värdig asyl och 

andra inkluderas mer värdig ”vår” moraliska och politiska engagemang (Ibid:80). 

Resultatet visar delvis på att kyrkan lutar sig på en kristen moral, aktivistgrupperna en global soli-

daritet och allmänheten bygger sina värderingar baserade på kyrkans roll i ett sekulärt samhället 

(Ibid:90). 

Kvinnorna har en muslims bakgrund, men den mediala inramningen och strategin involverar att 

icke muslim göra kvinnorna genom att placera dem i en roll som inte förknippas med deras religion, 

utan snarare i rollen som modiga kvinnor som kämpar för rättvisa, och därför passar de bättre in i 

den finska nationella historien om jämställdhet. Därav osynliggjordes kvinnornas muslimska identi-
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teter och de inkluderades istället värdig Finnlands moraliska och politiska stöd (Ibid:91). Kvinnor-

nas lidande legitimerar att de inte är undertryckta och därför inte utgör ett hot för nationen och dess 

jämställdhet (Ibid:92). Med andra ord att kvinnorna inte blir kategoriserad som ”den andre” i nega-

tiv bemärkelse. Det intressant med resultatet är att den evangeliska-luterska kyrkan, sekulära akti-

visterna och allmänheten ingår i olika grupper, men att det samtidigt finns ett gemensamt ”vi”, eller 

rättare sagt en nationell identitet och i detta fall finländsk som kvinnorna mer eller mindre lyckades 

bli inkluderade inom. 

I relation till SVT och Avpixlat blir det därför intressant att undersöka hur detta förhåller sig till 

flyktingar som ”de andra” i relation till ”vi”, och hur pass inkluderade eller exkluderade de blir och 

därav värdig ”vår” moraliska och politiska stöd. Flyktingar, migranter och asylsökande ses oftast 

som offer eller hot för nationer (Horsti, 2013:79) och därför är det även intressant hur SVT och Av-

pixlat förhåller sig till den bilden. 

När det kommer till ett mer rasistiskt och islamofobiskt perspektiv från samtida tidigare forskning 

som är relevant för denna studie finns det betydligt mer. I en vetenskapliga artikel utförd av Travis 

Dixon & Charlotte Williams, används statistik från mängder av olika nyhetskanaler för att analysera 

hur olika etniska grupper framställs. 

Latinamerikaner är ofta sammanknutna till problemområden såsom papperslösa invandrare och 

muslimer kopplas till terrorism, speciellt efter 9/11 attacken (Dixon & Williams, 2015:26). 

Resultatet visar att 99 procent av alla rapporteringar om papperslösa invandrare beskrevs med latino 

bakgrund i nyheterna, samtidigt som den verkliga siffran är att 75 procent har en latinsk bakgrund 

enligt statlig statistik (Dixon & Williams, 2015:31). En felaktig presentation av den faktiska verk-

ligheten. 

I resultatet om muslimer visar den faktiska siffran att 6 procent av de som porträtterades som terro-

rister har en muslims bakgrund och medier framställer 81 procent enligt muslimer. En ännu större 

felaktig representation av muslimer som terrorister (Ibid:32). 

Resultaten härstammar från omfattande kvantitativa studier i USA, men resultaten är även intres-

santa i Europeisk mening och även för denna studie. Muslimer framställs som ett nationellt hot för 

nationen och i detta fall för USA. Muslimer tillskrivs med stigmat att vara terrorister. Inte till hund-

ra procent, men med majoritet och klar övereprestativitet gentemot andra grupper i samhället. Mus-
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limer utgör 23 procent av värdens religösa grupper enligt statistik förväntas siffran utgöra nästan 30 

procent av jordens befolkning år 2030 (www.powforum.com). Islam är således den snabbast växan-

de religionen i värden och därför känns det relevant att forsknings bedrivs för att skapa en större 

förståelse över stigmat bakom detta.  

I denna studies syfte är dock skillnaderna mellan Sydamerikaner (latino) och muslimer som grupp 

mer intressant. Det råden en tydlig hierarkisering mellan båda grupperna. Latinos tillskrivs som 

papperslösa vilket resulterar med att de bryter mot lagen och eventuellt blir utvisade om de åker 

fast, men muslimer framställs istället som ett större hot mot nationen och dess individer genom en-

bart sin religösa tillhörighet. Med andra ord exkluderas muslimer mer från amerikaner och tillskrivs 

starkare inom gruppen ”den andre” till skillnad från latinos som inte tillskrivs med lika fientliga 

icke humana attribut som muslimer. I relation till denna studie är det därför intressant att undersöka 

hur rapporteringen gällande flyktingar ser ut. Majoriteten flyktingar i dagsläget kommer från mus-

limska länder, många saknar även pass och andra identifikationer, vilket går att jämföra med en 

form av papperslöshet. Därför kan det tänkas vara intressant att undersöka hur SVT och Avpixlat 

förhåller sig till detta. 

2.2 Teori 

2.2.1 Orientalism, väst skapar bilder av öst. 
Edward Said inriktar sin forskning på relationen mellan ”väst” och ”öst”. För att sätta sig in i forsk-

ningsområdet beskriver Edward Said (1978) i sin bok ”Orientalism”, att bilden av Orienten här-

stammar från det sena artonhundratalet med att expertkunskaper skapade en exotisk bild av östvär-

den genom den akademiska sfären i ”väst”, eller som idag kallas västvärlden och genom denna väs-

terländska skapelse bildas därför en motsatsrelation som lever kvar än idag (Said, 1978:63ff). I ett 

tidigt skeende bestod Orienten av delvis romantiserade litterära skapelser av mystisk, romantik och 

paradis i olika slag (ibid:15). Denna bild av öst lever till viss del kvar i dagsläget, ”vi” västerlän-

ningar reser dit för avkoppling och smekmånader i paradiset, men vid sidan av detta finns även en 

dominant negativ klang av ”den andre”, Orienten (ibid:7). 

Denna idé om Europa är ett historiskt bundet kollektivt begrepp som identifierar ”oss” enligt euro-

péer i motsatsrelation till ”dem”, icke européer och denna tankegång sägs vara den största bidra-

gande faktoren som skapat en hegemonisk position för den europeiska identiteten gentemot icke 

europeiska individer både utanför och innanför Europas gränser (Said, 1978:71).  
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Bilden som skapades var att Orienten till skillnad från väst var bakåtsträvande istället för moderni-

serande, korrupta istället för ärliga, lata istället för ambitiösa, fanatiska istället för objektiva och 

själviska istället för osjälviska (Garner, 2010:160, Said, 1978:71ff). När en sådan kategorisering 

skapas av väst på bekostande av öst, glider motsatsparen längre ifrån varandra och resulterar i en 

starkare polarisering. Orienten blir mindre lik andra och därav mer och mer orientalisk, och väst blir 

alltmer västerländskt och inkluderad enligt den överordnade västvärlden som existerar idag. Detta 

begränsar i sin tur kulturer, traditioner och samhällen i stort (Said, 1978:120) och denna bild av att 

samhället begränsas, delas inte med förslagsvis nationalistiska eller rasistiska tankegångar och ideo-

logier. Den bygger istället på att att värna sina egna kulturer och traditioner, samt exkludera andra.  

Said menar även att den tekniska utvecklingen har gjort det möjligt att exponeras ytterligare för den 

falska bilden av Orienten och att det i sin tur skapar en förstärkning av stereotyper som används vid 

betraktande av den. Televisionen, filmer och andra medier tvingar fram en mer standardiserad bild 

av framförallt mellanöstern och dess individer (Said, 1978:96). Både politiska, folkliga anti- arabis-

ka, islamiska och mediala aktörer skapar en stereotypisk identitet av mellanöstern som inte går att 

identifiera sig med, eller ställa sig neutral gentemot. Araber framställs som de onda, totalitära terro-

risterna (Ibid) och fördomarna syns tidligt i den mediala statistiska framställningen av muslimer på 

senare tid i bland annat Dixon & Williams (2015:32) tidigare nämnda studie. Detta kan i sin tur 

kopplas till islamofobi och definitionen av detta begrepp förklaras under nästa rubrik (2.2.2). 

I relation till denna studie är det relevant att undersöka om flyktingar tillskrivs med liknande attribut 

för att synliggöra hur SVT och Avpixlat influeras av dessa tidigare skapade västerländska expert-

kunskaper. Med andra ord om aktörerna skapar en exotisk eller främlingsfientlig bild av flyktingar 

och deras samhällen i linje med Saids beskrivning om Orienten och ”den andre”. Said förstärker 

detta genom att beskriva att det centrala för Orientalismen är att väst fortsätter cementera den gamla 

uppfattningen om Orienten istället för att se den med nutida glasögon. Öst bör alltid kategoriseras 

och förknippas med historiens skapade fiktioner, trots att den inte är aktuellt och bygger på en för-

legad kunskap. Orienten är det fruktade hotet i öst och därför krävs fortsatt kontrollering, via an-

tingen ockupation eller imperialism. Makten upprätthålls genom att fortsätta underordna öst och 

dess individer, och aldrig inkludera dem med samma egenskaper som väst. Fortsatta främlingar från 

fjärran öst som inte går att lita på (Said, 1978:445). 
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2.2.2 Definitionen av islamofobi 

Islamofobi är en terminologi som framkom relativt nyligen till skillnad från rasism, men fenomenet  

att den homogena gruppen muslimer tillskrivs med negativa attribut och utanförskap har förekom-

mit en längre tid (Garner, 2010:159). En fråga som därför brukar ställas är om islamofobi verkligen 

behövs och om det inte bara kan inkluderas inom rasismen. Fred Halliday menar att islamofobi här-

stammar från en fruktan av islam som religion i praktisk mening och ideologisk, istället för en fruk-

tan av muslimer som individer (Garner, 2010:165). Andra menar även att islamofobi inte får plats 

inom ”ras” begreppet eftersom måltavlan är kulturen och inte rasen. Muslimer inkluderas med mul-

ti- etniska bakgrunder och därför handlar det om en form av kulturell rasism istället för nationell 

eller ”ras” baserad rasism (Ibid).    

1996 etablerades den första vetenskapliga beskrivningen om islamofobi i rapporten Islamophobia: 

A Challenge for Us All, och där karakteriseras begreppet med åtta utmärkande egenskaper. Varje 

karakteriserande egenskap innehåller sedan ett öppen och stängd synsätt på religionen islam. Över-

gripande handlar det stängda synsättet om en fördomsfull inställning gentemot islam och den öppna 

utmanar den (Garner, 2010:165).  

Stängda och öppna synsätt av islam (Ibid:166): 

Distinktioner Stängda synsätt av Islam Öppna synsätt av Islam

Enhetlig/varierande Islam ses som ett slutet block, 
statisk och opåverkbar av andra 
verkligheter.

Islam ses som mångsidig och 
progressiv, intärna skillnader, 
debatter och utvecklande.

Separerad/växelverkan Islam ses som separata och andra - 
(a) saknar mål eller värderingar som 
är gemensamma med andra kulturer 
(b) som inte berörs av dem (c) inte 
påverkar dem.

Islam ses som ömsesidigt beroende 
av andra religioner och kulturer - 
(a), har vissa gemensamma 
värderingar och mål (b) som 
påverkas av dem (c) berikar dem.

Underordnad/olika Islam ses som underlägsna väst, 
barbariska, irrationell, primitiv, sex-
istisk.

Islam ses som distintionellt olika, 
men inte bristfällig och lika värd 
respekt

Fiende/partner Islam ses som våldsamt, aggressivt, 
hotfullt, stöder terrorism, som bedri-
ver "konflikt civilisationer ".

Islam ses som en verklig och 
potentiell partner i gemensamma 
kooperativa företag och lösning av 
gemensamma problem

Manipulativ/uppriktig Islam ses som en politisk ideologi, 
som används för politisk eller mili-
tär fördel. 

Islam ses som en verklig religös tro, 
praktiseras uppriktigt av dess 
anhängare 

Avfärda kritik mot ”väst”/
överväg

Kritik av ”väst” avvisas ur handen Kritik av ”väst” och andra kulturer 
övervägs och debatteras
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Dessa synsätt går att använda i granskandet av SVT och Avpixlat. Det bör dock tilläggas att islam 

inte behöver vara representativt i alla rapporteringar, men tankegångar om flyktingar kan tillskrivs 

med liknande synsätt om deras kulturer och därför kan det kopplas till eventuell islamofobi. Di-

stinktionerna kan vara svåra att synliggöra i texterna och i lika tydlig mening som ovannämnda, de 

bör istället ses likt idealtyper och istället fungera som ett teoretisk synsätt av flyktingar när religion 

och kultur finns representerad i texterna. 

2.2.3 Vithet som norm 

Trots att västvärlden består av blandade etniska grupper dominerar vithet bland böcker, museum, 

medier, press, reklam, film, tv etc. Därav blir vithet placerad som den rådande normen, det vanliga, 

icke avvikande och standardiserade (Dyer, 1997:3). Detta kan ses som osynliggörande av vithet ef-

tersom vithet är den rådande normen och därför den dominanta ras positionen, därav reproduceras 

även idén av det inte råder en diskussion om vithet. Denna frånvaro gör att vita människor inte be-

höver spekulera över sin vithet. Vitheten och att vara vit blir därmed även inbäddad i makten bland 

medier, politik och utbildning etc. Den får därigenom representera hela den mänskliga rasen av 

homo sapiens sapiens och förbli osynlig och ifrågasatt i olika sammanhang (Ibid).  

På en individuell nivå ställer sig Dyer frågan om vita människor vet om att de är just vita. Han me-

nar att vi inte tänker på det i den meningen och det är delvis skälet till varför han skriver om vithet 

med ett kritiskt perspektiv, eftersom avsaknaden även finns inom forskningen. Vita individer som 

lever i västvärden besitter sällan problem relaterad enbart till sin hudfärg. Vithet behöver således 

inte reflekteras över dagligen i vita människors subjektiva medvetande (Ibid:5). Det kan jämföras 

med att vara frisk, människor vaknar inte på morgonen och reflekterar över att vara frisk om det hör 

till vanligheten. 

Diskriminering försvaras/
kritiseras

Fientlighet mot islam används för att 
rättfärdiga diskriminering mot mus-
limer och uteslutande av muslimer 
från det vanliga samhället.

Debatter och meningsskiljaktigheter 
av islam ska inte minska 
ansträngningar för att minska 
diskriminering och uteslutning

Islamofobi ses som naturlig/
problematisk

Antimuslimsk fientlighet accepteras 
som naturlig och ”normal”

Kritiska synsätt av islam är genom 
sig själv subjektiv kritik, så länge de 
inte är felaktiga och orättvisa.
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Vita människor har varken vit hudfärg eller symboliserar vithet per definition. Mer exakt att vita 

individer inte kan jämföras med kritvit hy i samma nyans som nyfallen snö, och symbolisera någon-

ting unikt i den meningen att representera renhet mentalt, spirituellt och hygienmässigt i alla lägen 

(Ibid:42). Dyer menar att det är mer komplext och skiljer på vithet som hudfärg och annan vithet. 

En individ kan vara mer eller mindre ljus (skin-white), besitta olika hårfärger och ansitksdrag som 

representerar exempelvis vithet, gul eller svart. Med andra ord kan en individ vara vit till hudfärgen, 

men trotts detta representera icke vithet genom att besitta vissa ansikts- och kroppsattribut (Ibid:43). 

I relation till detta finns en hegemonisk visuell vithet där blont hår och blå ögon anses som extra 

anmärkningsvärda attribut (Ibid:44). Det går därför att passera mer eller mindre som skin-white i 

relation till ansiktsdrag, hudfärg, hårfärg, kvalitét, ögon- och kroppsform etc. 

Vid sidan av hudfärg finns även en dimension av mer flytande nyanser av vithet och en tredje i form 

av symbolisk karaktär (Ibid:45). De flytande nyanserna av vithet går att jämföra med att det finns 

nästintill obegränsade med just nyanser av vit och  betydelsen av vit kan ses som ljus, neutral, na-

turlig, en kontrast till färger, ingenting eller motsatsen till svart. Således ett väldigt flertydigt be-

grepp och även paradoxalt i sin mening. Det kan ses som en färg från ett perspektiv och en icke färg 

från annan och slutligen namnges som ljus, när svart blir motsatt betydelse (Ibid:46ff). Vit beskrivs 

med blandade egenskaper och tillsynes med positivare nyanser än andra färger och framförallt i re-

lation till svart, lika så kamouflerande i sin natur och genom att vara mer nyanserad i sin betydelse.  

Vit har även en historiskt anknuten symbolik och den vanligaste representationen är att konotatio-

nen består av den goda moralen och svart den dåliga eller elaka. Vit förknippas även med en moral 

och spirituell renhet, fri från ondska (Ibid:58). Symboliken till vithet är mer stabil än hudfärgen vit 

och vit som nyans. Med andra ord att konotationer av vit representerar en mer cementerad betydel-

ser av det goda (Ibid:60). Dyer menar att den symboliska vitheten som representerar den goda mo-

ralen är starkare anknutet till den hegemoniska vitheten och därför går vithet som hudfärg samt ny-

ans att tumma med i större utsträckning än det goda, vackra och rena (Ibid:68).  I relation till flyk-

tingar blir det därför intressant att undersöka hur denna process av vithet ser ut, flyktingar kan vara 

skin-white, men samtidigt representera någonting smutsigt, farligt och ont. Desto mer de icke sym-

boliserar vithet, skapar en större exkludering och därav kategoriserad som ”den andre”. Flyktingar 

besitter även olika bakgrunder många gånger och därför är det möjligt att undersöka eventuella 

över- och underordningar när det kommer till detta. 
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2.2.4 Att finna myten i materialet

Roland Barthes tidiga studier handlar om att analysera delar av populärkulturen i Frankrike under 

60- och 70-talet. Studieobjektet är allt ifrån wrestling, tvättmedel, leksaker, biff med pomfritt etc. 

Syftet med det hela är att ifrågasätta meningar med saker och ting, ”det falska uppenbara” som han 

kallar det (Storey, 2009:120). Från andra hållet beskriver han begreppet Myth enligt följande: hur en 

kultur betecknar och skapar mening åt något ting i omvärlden, ett tecken, en bild, en uppsättning av 

ord i en viss följd inom en viss kontext, och han menar även att allt kan vara en myt (Barthes, 

2009:261).  

Stuart hall beskriver exemplet att byta ut ordet ”immigrant” till ”svart” och att svårigheterna inte är 

att byta ut terminologin, utan snarare huruvida individer tolkar och skapar mening till tecknet 

”svart” (Hall, 2009:131). Med andra ord hur konnotationer skapas i anknytning till ordet eller teck-

net. Myten om svart kan i sin tur underbyggas av ideologier om att svart är någonting negativt eller 

smutsigt, trots att buskapet är tänkt att representera exempelvis ”black is beautifull” (Ibid).  

För att praktiskt finna myten skriver Barthes om begreppen: det betecknade (signified), det beteck-

nade (signifier) och tecknet (sign). Han menar att det är korrelationen mellan begreppen som skapar 

en mening i sammanhanget (Barthes, 1970:209). Han förklarar detta med en bukett rosor. Rosorna 

betecknar hans passion och Barthes är även betecknare i sammanhanget, men tecknet är redan fullt i 

sin betydelse, eftersom rosorna redan bär på ett budskap och därför går det inte att ändra dess inne-

börd (Ibid). Det finns dock andra ting som är lättare att beteckna, tecken eller föremål som inte har 

en lika universal betydelse. Eld kan betyda flera olika saker och om någon tänder eld på ett asylbo-

ende med förhoppning om att någon ska omkomma blir tecknet att det är ett högerextremistiskt hat-

brott och försök till mordbrand.  

Myten finns således i detta ovannämnda tredimensionella tema, men bygger på ett andra semiolo-

giskt system. Med andra ord att myten bara ser summan av betecknande och betecknad, det vill 

säga tecknet av dem. Myten tar alltså bort de första betydelsernas formella system (Ibid:211). Det 

går att liknas med två semiologiska system varav det första är språk-objektet och det är just det som 

myten bemästrar genom sitt egna skapade méta-språk, ett andra språk som helt enkelt blir det första 

man talar om. Meta-språket blir därav hegemonisk och språk-objektets tidigare konstruktion är 

längre inte nödvändig för att fånga in betydelsen. Betydelsen går därefter att likna med ett globalt 

tecken, eller rättare sagt där myten finns gömd (Ibid:212). 
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För att koppla till ovannämnda betydelseskrivning av eld, skulle den betecknade branden på asylbo-

endet kunna kopplas till ett eventuellt globalt tecken av hatbrott som går att koppla till främlingsfi-

entliga ideologier, trots att språk-objektets konstruktion skulle kunna bygga på andra betydelser. I 

relation till denna studie så är nog ett sådant resultat tveksamt. Det intressanta är snarare hur SVT 

och Avpixlat väljer att beteckna flyktingar och hur det håller samman till eventuella myter i samhäl-

let. 

3. Material, urval och metod

3.1 Material och urval 
Består av utvalda rapporteringar utförda av public service och Avpixlat. Mera preciserat handlar det 

om material från SVT och Avpixlats hemsidor. Innehållet av materialet för studien bestå av händel-

ser där flyktingar finns representerade. Retriever sysslar med mediebevakning och deras databas 

fungerar därför bra när det kommer till att hitta relevant data för undersökningen. En problematik 

med detta är att Avpixlat inte finns med i deras samling bland svenska webbmedier, och därför sker 

insamling vi Google. Detta är mer tidskrävande än att söka via retriever, men samtidigt möjligt för 

denna studies omfattning.  

I val av sökord används ”flyktingar” för båda parter och när det kommer till tidsomfattningen i ur-

valet sker olika nerslag med syfte att försöka fånga upp händelser från att rapporteringen gällande 

flyktingar blev en sensationell händelse inom medier till nutid. Problematiken är dock att finna ett 

exakt datum när detta skedde globalt, men tanken är att denna spridning i urvalet kan skapa en mer 

nyanserad bild av hur flyktingar framställs gällande olika händelser över tiden. Den 3/9 blir startda-

tum med motivering att svt skriver följande:  

”SVT gör under veckan en storsatsning med namnet ”Extra: Flyktingkrisen”…” (www.svt.se). 

Eftersom public service anser att extra insatser krävs i rapporteringen gällande flyktingar och be-

skriver den som en kris blir det intressant att följa händelser fram till den 18/12-15 som av tidsskäl 

blir den sist valda rapporteringen. Antalet träffar uppgick till 828 st för SVT nyheter och 28 st för 

Avpixlat. Därifrån väljs 8 st artiklar ut med nyhets karaktär från vardera aktör. Med det menas rap-
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porteringar med rubrik, ingress och brödtext, eller mera preciserat vad de båda kategoriserar som en 

nyhetsartikel enligt dem. 

Det bör tilläggas att skillnader förekommer mellan svt och avpixlat som togs upp i bakgrund (1.3) 

och detta finns i åtanke för att försöka efterlikna snarlika rapporteringar i form av struktur och 

längd. Intervjuer och rapporteringar från förslagsvis TT väljs bort eftersom Avpixlat och SVT är 

studieobjekt och syftet är att undersöka deras formuleringar gällande flyktingar. Nedslagen har se-

dan strävat en spridning mellan vald tidsperiod och eftersträva en variation av innehåll. Det slutgil-

tiga urvalet är ett slumpmässigt urval efter ovannämnda kriterier och SVT genererar även ett högre 

variation med tanke på det högre antalet träffar genom retriever. Detta finns i åtanke och optimalt 

hade varit att utgå från ett lika stort befintligt material från båda aktörer. Valda rapporteringar finns 

länkade i både litteraturlistan och löpande under analys och resultat. 

3.2 Metod 

3.2.1 Traditionell diskursanalys, vad är det? 

Inom den diskursanalytiska traditionen hävdas ofta att det inte finns en prototyp av verkligheten 

som är oberoende av hur individer ser och tolkar sin omgivning. Med andra ord att kunskap, eller 

rättare sagt all kunskap är konstruerad i den sociala sfären och därför går det ej att avspegla en sann 

verklighet (Börjesson & Palmblad, 2007:9).  

Förenklat går diskursanalys ut på att kartlägga och diskutera hur olika begrepp, ord, tecken och bil-

der används i olika kontexter eller teman i datamaterial som är till att studera. Innebörden av denna 

samling går därefter att knyta samman i språkliga mönster som i sin tur återspeglar och designar 

tankesätt och beteendemönster i samhället (Hjerm & Lindgren, 2010:86). 

Det i sin tur gör det möjligt att tolka händelser rörande flyktingar olika från varierande nyhetsrap-

porteringar, även om det gäller samma händelse. På ena sidan kan det handla om att olika medier 

kategoriserar flyktingar med vissa attribut och publiken kan därefter tolka informationen med sin 

preferenser. Presenteras flyktingar som offer för kriget, eller som sökare av trygghet och möjlighe-

ter, flyr de från eller till någonting etc? Språket som används i texterna konstruerar direkt olika ver-

kligheter för vilka dessa individer är och vilken grupp de tillhör (Börjesson & Palmblad, 2007:10). 
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När det gäller SVT som nyhetsförmedlare ska rapporteringen vara så objektiv som möjligt, men en-

ligt praxis om diskurser och språkliga framställningarna finns ingen objektiv cementerad hållpunkt. 

SVT och Avpixlat väljer hur en händelse ska ramas in och presenteras enligt tidigare nämnda 

framing teorin (Severin & Tankard, 1992:207) och effekten blir att publiken tillgodoses att bilda sin 

uppfattning av det som ramats in. Därför går det enligt den vetenskapliga diskursen att undersöka 

hur SVT ramar in händelser där flyktingar finns representerade och jämföra med Avpixlat med mål 

att legitimera språkliga konstruktioner som efterliknar olika tankemönster för att slutligen obducera 

dem till diskurser, det vill säga konstruerade verkligheter i samhället.  

3.2.2 Diskursteori som metod  

I termer av diskursanalys används Ernesto Laclau & Chantal Mouffe (1985) perspektiv och den 

brukar kallas för diskursteori (Wreder, 2007:34). Denna inriktning beskriver diskurser enligt språk-

liga sammanknytningar, likt ett nät eller dylikt. Det går att liknas med en total sammanslagning av 

tecken i ett material och inom denna relation skapas en betydelse (Wreder, 2007:35). Med andra ord 

skapas diskurser genom att tecken får betydelser i relation till hur de skiljer sig från andra tecken.  

Laclau & Mouffe påpekar även att det inte finns ett särskiljande på vad som tillhör en diskurs, re-

spektive icke diskurs, eftersom allt är och omges av diskurser. Därav kan ingenting påverkas av 

någonting utomstående som är icke diskursivt. Med andra ord att diskurser påverkar varandra 

(Laclau & Mouffe, 1985:107). Denna bild av verkligheten går att efterlikna med ett poststrukturalis-

tiskt synsätt, studerande av tecken och relationen mellan dem, i bemärkelsen av tecknens betydelse i 

den samlade språkliga kontexten. Meningsskapande är således mer flytande i sin natur och bunden 

till språksynen på den lingvistiska nivån (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:137).  

När det kommer till det faktiska utförandet av diskursteori i praktiken, så fungerar den som en två i 

ett lösning. Teori och metod är sammanlänkade på det sättet att både fungera som genomförare av 

studien och agera utifrån den teoretiska verktygsramen vid analysarbetet (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000:10). Laclau & Mouffe (1985) visar ingen preciserad hänvisning för hur deras teori ska 

appliceras enligt mall, det förekommer inga cementerade tillvägagångssätt som måste följas med 

strikt systematik. Snarare bör det ses som olika verktyg som behövs för att synliggöra olika teckens 

relationer till varandra för att därifrån analyseras med ytterligare valda teorier och begrepp. Således 

fungerar analyserna som att följa ett recept från grunden med olika ingredienser, hur de komponeras 

ihop och håller samman till att slutligen servera och smaka av det i ett socialt sammanhang. 
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Först och främst representerar varje enskild rapportering utförd av SVT och Avpixlat den ovan-

nämnda beskrivningen av ett diskursivt nät. Inom detta material utgör alla separata tecken ett ele-

ment och det kan liknas med ord utan handling, eller tecken som ännu inte har någon fast betydelse 

(Wreder, 2007:35). Därav blir det första steget och mest essentiella i analysen att skörda ut så kalla-

de nodalpunkter, det vill säga extra viktiga tecken som fixerar mening från element till moment, 

eller tydligare beskrivet, tecken tilldelats en fast betydelse och tillskrivs numera enligt ett moment 

inom det diskursiva nätet (Laclau & Mouffe, 1985:105f). 

Enligt beskrivande av så kallade idealtyper gällande diskurser, så finns inga löst sittande ändar i nä-

tet och därav finns heller inget spelutrymme för utmanande betydelser för en viss språkligt förbin-

delse. Idealtyper beskrivs dock som sällsynta och därav finns det ofta utrymme för alternativa tolk-

ningar av förslagsvis nyhetstexter. En sådan eventuell tolkningsmöjlighet utgör det diskursiva fältet 

och där uppmanas den etablerade diskursen till en diskursiv kamp (Wreder, 2007:35).  

Centralt inom detta är även flytande signifikanter, tecken med en flytande betydelse som aldrig rik-

tigt fastställs. Flytande signifikanter kan således sträcka sig över flera diskurser och utgöras från 

både moment och nodalpunkter (Laclau & Mouffe, 1985:105f). 

Förtydligande handlar det om betydelsen av en diskurs utmanas i vidare bemärkelse istället för att 

enbart funktionera som alternativ tolkning av tecken. Summa summarum handlar diskursteori om 

selektionen av artikulation i material och huruvida en mer eller mindre bestämd innebörd konstrue-

rats i form av korrelationen mellan de ovannämnda begreppen (Wreder, 2007:36). Artikulation i ett 

material handlar om själva fixeringsprocessen från tecken utan fixerad mening (element) till fixerad 

mening (moment). Detta resulterar antingen med att artikulationer ifrågasätts eller reproducerar de 

rådande diskurserna (Winther Jørgensen & Phillips 2000:33). 

Identitet är ett komplext begrepp som har olika betydelser inom olika områden. Erving Goffman 

(2009) delar upp identiteten i en jag, personlig och social identitet. Jag identiteten är en slags själv 

identitet om hur en individ upplever sig själv subjektivt. Personlig identitet är den som skiljer sig 

från andra och delas upp i två delar: utseende, position inom familj, arbete, politik etc, och en bio-

grafisk del med personhistoriska fakta som införlivas i en specifik individs egna historia. Den social 

identiteten är den som uppkommer vid första mötet, skapas genom ungefärliga tolkningar av utse-

ende, beteende, bakgrundsfakta och byggs upp genom interaktionen med andra individer, samt ge-
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nom publikens tolkande av en persons framträdande av den personliga identiteten. En väldigt för-

enklad bild av Goffmans syn på identitetsskapande genom olika led som beskrivs i hans bok ”The 

presentation of self in everyday life” (Goffman, 2009).  

I relation till denna studie kan inte flyktingars identiteter undersökas genom Goffmans beskrivning, 

men den kan delvis bygga på den sociala identiteten. Med andra ord att SVT och Avpixlat försöker 

beskriva flyktingars identitet genom vad de vet och tror sig veta faktamässigt och socialt, därefter 

skapas deras identiteter genom tillskrivningar med olika attribut i rapporteringen. En annan väg att 

studera identiteter handlar om subjektspositioner, således utifrån vilken position en personer uttalar 

sig från, förslagsvis en ”kvinna”, ”högerextremist” eller ”journalist”. Genom dessa subjektspositio-

ner möjliggörs individers handlande samtidigt som de begränsas paradoxalt. Personer kan även be-

sitta flera subjektspositioner samtidigt när flera diskurser inkluderas. En individ kan på så vis posi-

tioneras som både ”makthavare” och ”småbarnsförälder” under samma gång (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000:48f). 

Detta är möjligt genom så kallade ekvivalenskedjor som består av just sammanslagna sorterade tec-

ken i en viss ordning som skapar olika diskursiva identiteter. Med andra ord blir individer represen-

terade med attribut genom hurdan de är som person och inte är, relationellt till den som för talan 

inom en viss kontext eller socialt sammanhang (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:51). 

Diskursteorin beskriver ekvivalenskedjor som enbart förnekelser av självklara identiteter. Varav at-

tributvärden som saknas i självklara identiteter därefter skrivs ut efter varandra till bildande av olika 

kedjor. Med andra ord de icke självklara egenskaperna och desto längre denna kedja är, ju större 

skillnad bildas mellan självklara identiteter i relation till andra förekommande identiteter (Laclau 

och Mouffe, 1985:128f). Vid fastslående av en identitet skapas även en reducering av möjligheter 

och en del karaktärsdrag utses som relevanta medan andra ignoreras (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000:53). I teorin så förblir en diskurs helt verkställd och sammanknuten när samtliga moment är 

fastställda. Laclau & Mouffe (1985:110) menar dock att transformationen från element till moment 

i själva verket aldrig blir fullbordad i självaste verkligheten. 

I det tidigare nämnda diskursiva fältet som den plats där alternativa betydelser konkurrerar med 

varandra (Wreder, 2007:35), råder en ständig kamp där all alternativ betydelse samlas i en platsbank 

som antingen rubbar eller reproducerar den rådande diskursen och därav varar ingen diskurs för all-

tid. Chouliaraki och Fairclough (1999) kallar denna konflikt för diskursordning och det är en språk-
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lig och textbaserad aspekt av den sociala kampen om vilken ordning som ska råda och etableras 

inom olika system i samhället som utbildning. En diskursordning är alltid historiskt förankrad och 

begreppet kan därför användas för att analysera social- och kulturell förändring i samhället. 

När en etablerad diskursordning saknas kan en social- och kulturell förändring var nära att inträffa i 

samhället (Fairclough, 1992, 1995).  

Detta fält hör dock inom den kritiska diskursanalysen, men det är relevant att fundera över eventu-

ella diskursordningar för denna studie. Svt utmanas av andra medier och kan därför tänkas påverkas 

av en förskjutning över tiden, men inom detta materials kortare utsträckning kan det vara svårt att 

synliggöra eventuella diskursiva ordningar över tiden som leder till en social- och kulturell föränd-

ring. 

3.2.3 Metoddiskussion 
Rent metodologisk går det att beskriva detta arbete snarlikt en kvalitativ textanalys med kodning, 

kategorisering och tematisering (Ledin Johanna & Moberg Ulla, 2011:163). Koder kan liknas med 

element, kategorisering samlar tolkningen av olika element till moment och tematisering kan delvis 

höra till nodalpunkter och flytande signifikanter inom det diskursiva fältet, väldigt förenklat beskri-

vet. Diskursteori fungerar dock bättre som ett teoretisk ramverk med fler analytiska verktyg och 

mera användbara begrepp i relation till denna studies syfte. 

När det kommer till reliabiliteten för denna studie, det vill säga pålitligheten för att resultatet går att 

följa hela vägen från empiri och data, till faktiska resultat efter analysarbetet. Med andra ord att ar-

betet ska fungera att upprepa med samma resultera på samma material och urval vid andra tillfällen 

(Hartman, 2004:146). Alla analyser och material kommer att finnas med och länkas i litteraturlistan 

för att eftersträva en hög transparens och därav möjliggöra uppföljning till resultaten. Men samti-

digt är det ingen kvantitativ studie där syftet handlar om generalisera slutsatser. Det vill säga ett re-

presentativt urval med målet att försöka fånga resultat som avspeglar hela populationen i samhället 

(Trost, 2012:29). Istället kan ett likadant arbete på liknande texter tänkas bidra med andra resultat, 

eftersom arbetets omfattning är begränsad. Dock är målet att samma resultat kan replikeras av andra 

forskare på samma material. När det kommer till validitet eller giltigheten i studien, att mäta det 

man avser att mäta, stämmer relevansen för syftet och frågeställningarna bra överens med valet av 

metod och teorier (Trost, 2012:63). 
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Det finns fördelar och nackdelar med diskursteori som metodologiskt val för en studie. En kritik 

riktar sig till att diskursanalyser inte kommer undan maktproblematiken. Michael Foucault menar 

att makt ständigt är närvarande som en slags praktik och både fungerar som en producent och mera 

latent finns dolt reglerande i alla sammanhang (Wreder, 2007:48). Inte att makten finns som en 

slags omslutande sfär, men att den kommer från alla olika håll. Förenklat går det mera konkret att 

förklara genom att all makt inte går att synliggöra eller elimineras bara genom att ändra beteckning-

ar på olika kategorier i samhället. Flyktingar besitter helt plötsligt inte en större makt i alla led om 

individer beskriver dem som kulturvallfärdare, istället för offer av kriget i Syrien. Flyktingar tving-

as trotts detta att genomgå samma juridiska regelverk som upprätthålls av EU, och andra nationella 

rättsväsenden. 

Slutligen bortser metoden från individers bakgrund och egna intentioner (Wreder, 2007:49). Med 

andra ord att metoden inte tar hänsyn till faktorer som handlar om bakgrund och individuella påver-

kande faktorer. Individers ålder, kön, medborgarskap, utbildning, politiska sympatisering och upp-

växt som variabler, påverkar säkerligen mer eller mindre hur en text blir i slutgiltigt innehåll. Därför 

är det inte möjligt att undersöka både det individuella och strukturella med enbart diskursteori som 

metodologiskt tillvägagångssätt. 
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4. Analys och resultat

I analys av det samlade materialet synliggjordes två skilda diskurser, det vill säga mönster i texterna 

som definierar omvärlden och därigenom konstruerar verkligheten (Börjesson & Palmblad, 

2007:10). Den ena är ”flyktingkrisen” med citationstecken och härstammar från Avpixlats fram-

ställning om flyktingar som en falskhet och ett potentiellt hot för nationen och medborgare inom 

den. Flyktingkrisen utan situationstecken är den andra diskursen som tillhör SVT och legitimerar 

händelser som rör individer på flykt enligt en verklig kris, där människor är berättigad att söka asyl 

och förtjänar att få den prövad av myndigheter. Båda diskurserna härstammar från den mest före-

kommande nodalpunkten flykting och ”flykting”, extra viktiga tecken som fäster betydelsen för 

andra tecken. Nodalpunkterna länkades ofta samman med attributskrivningar som terrorist inom 

”flyktingkrisen” och offer i olika slag inom flyktingkrisen. ”Flykting” och flykting fungerar även 

som en flytande signifikant i båda materialen. Det vill säga att tecken som sträcker sig över flera 

rapporteringar och inte riktigt får en fast betydelse (Laclau & Mouffe, 1985:105f).  

Analysen struktureras genom att först presentera utdrag från Avpixlats alla rapporteringar och varje 

rapportering utgör ett eget diskursivt nät (Wreder, 2007:35). Därefter följer analyser av alla rappor-

teringar utförd av SVT och samtidigt jämförs resultaten med Avpixlat. Detta görs för att synliggöra 

strukturer och tecken som tas upp och även göra det enkelt för läsaren att följa arbetet, samt skapa 

en hög transparens i utförandet. Därefter analyseras Avpixlat med det första teoretiska perspektivet 

(Orientalism) och SVT följer systematiskt varje perspektiv och jämförs resultatmässigt med vardera 

perspektiv, och slutligen sammanfattas resultaten. 

4.1. Avpixlat 

Paristerrorist var syrisk flykting med pass 

Den flest förekommande nodalpunkten är ”flykting” inom situationstecken. Nodalpunkter fixerar 

mening till andra tecken och många ord får en fixerad mening som moment, tecken med en fast be-

tydelse i anknytning till ”flykting” (Laclau & Mouffe, 1985:105f). Den tydligaste fixeringen blev i 

samband med momenten terror, terrorist och terrorism. Citationstecken används vid flertalet tillfäl-

len och kan även ringa in en slags fixering: “flyr kriget och terrorn för sina liv”, ”flyktingströmmen” och 

”flykting” ramas in som en falskhet i sammanhanget.  

Ordet floskel fungerar även som nodalpunkt för sammanhanget:  
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”…floskeln om alla människors lika värde…” och detta skapar en betydelse av de andra tecknen.  

I detta fall betyder det att alla människor inte har ett lika värde. Flyktingars subjektpostioner, det 

vill säga positionerade identiteter (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:48f) skapades med attributen 

av en terrorist, eller eventuell terrorist och i övrigt framkommer inga ytterligare attributskrivningar. 

Syrian är den enda nationella identiteten som tillskrevs och annars inkluderades alla flyktingar en-

ligt gruppen ”flyktingar”.  

Flyktingarna beskrivs inte som flyende från någonting.  

Situationstecknen i kombination med de omfamnade orden visar detta tydligt:  

“flyr kriget och terrorn för sina liv”, visar att detta inte är fallet och ”flykting” visar även att de inte 

inkluderas som en legitim flykting som är berättigad någon hjälp eller moraliskt stöd.  

Flyktingen mohammed var dömd al-qaida-ledare  

Här används även situationstecken för att fixera en mening i ett ytterligare diskursivt nät:  

”flyktingen mohammed”, indikerar på en falskhet i sammanhanget och i detta fall att flyktingen istäl-

let är en terrorist vid namn Mehdi Ben Nasr. 

I detta fall är även ”flykting” en förekommande nodalpunkt med subjektpositionen av en terrorist. 
”Flyktingen Mohammed som kom med en av båtarna över Medelhavet till Sicilien var egentligen al Qaida-
ledaren Mehdi Ben Nasr”.  

I denna ekvivalenskedja, sammanslagningen tecknen som bildar subjektpostioner av identiteter 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000:51), sammanlänkas flyktingen ihop med identiteten av en ter-

rorist. Flyktingen positionernas från en flykting vid namn Mohammed till en alQuida-ledare vid 

namn Mehdi Ben Nasr.  

”…terrorister i stora mängder kommer med flyktingströmmarna…”,  
”…tusentals personer med terroravsikter som varje år tar sig in i EU gömda bland migranterna…”.  

Här bildas en sammanslagning av stora kvantiteter av just subjektpositionen terrorister.  

Flyktingar får som ett resultat av detta representera ett hot mot Europa som kommer från framförallt 

mellanöstern och Syrien. Även här framställs inte flyktingar som flyende från någonting, utan sna-

rare med syfte att komma till Europa med eventuella terroravsikter. 
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Delstater i usa vägrar ta emot syriska flyktingar pga terrorrisk 

Återkommande nodalpunkt är även här ”flykting” och den finns representerad genomgående i tex-

ten. Flyktingar är i detta läge från Syrien och tillskrivs som ett hot för den nationella säkerheten i 

USA. Här avhumaniseras flyktingar till potentiellt farliga individer med onda syften. Det diskursiva 

fältet handlar om USA och deras politiska syn på Syrianska flyktingar. Det är tydligt att ”flykting” 

fungerar som en flytande signifikant inom de olika diskursiva fälten och därför kan sträcka sig över 

flera rapporteringar. Med andra ord att definitionen av flykting som eventuell terrorist återkommer 

inom andra rapporteringar från Avpixlat, men tecknet har inte en helt fixerad betydelse (Laclau & 

Mouffe, 1985:105f). 

”Kriget som nu anlänt i hjärtat av Europa..”, kan delvis visa att flyktingar kommer till Europa och 

även tar med sig kriget till Europa. Med andra ord framkommer det inte att flyktingar flyr från för-

slagsvis ett krig eller konflikt. 

Fortsatt matstrejk på asylboende i dalarna  

Brödtextens första ord består av ”Flyktingar?” och detta i anknytning till ett asylboende och en 

hungerstrejk som råder. Frågetecknet fixerar en mening till begreppet flykting och i detta fall att 

flyktingar är krävande, lata, aggressiva och med en icke jämställd kvinnosyn. De kan indikera på att 

flyktingar ska bete sig på ett annat sätt och därav fastställer frågetecknet sammanhanget som avvi-

kande beteende för en flykting.  

”…kvinnor som i migranternas ursprungsländer har låg status.” 
”…påstår sig ha flytt från krig och ond bråd död.” 
”…känner sig hotade av migranternas aggressiva matstrejk…” 

Flyktingar tillskrivs här med attribut som aggressiva och att de förmodligen inte flytt från något 

krig. Lika så framställs flyktingars ursprungsländer som ojämställda med att kvinnor har en låg sta-

tus. Tecknet migrant används här istället för flykting och det har en annan betydelse än begreppet 

flykting. Migrera kan individer göra utan förslagsvis krig och konflikter och därav falsifieras flyk-

tingar även här. 

Mexiko duger inte åt syriska flyktingar  

”Flyktingar” används även här och fungerar som nodalpunkt och en flytande signifikant. 

I detta fall är flyktingar från Syrien och tillskrivs enligt lyxmigranter som skapar problem i både 

Sydamerika, USA och Sverige. 
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”…denna kategori migranter inte alls flyr från något utan är av samma slag som de som anländer i stora 
antal till Sverige, med andra ord ekonomiska välfärdsmigranter i jakt på ett bättre liv.” 

Här framkommer det tydligt att Syrianska flyktingar inte flyr från någonting, är lata och utnyttjar 

olika länders välfärdssystem. Tecknet migrant får även här representera flyktingar och därav blir 

flyktingar en falskhet. De syriska flyktingarna underordnas i relation med framförallt Svenskar, 

Amerikaner och även Sydamerikaner.  

  

Åttio procent av de syriska flyktingarna är varken syrier eller flyktingar  

Även här framställs flyktingar som kräsna bidrags- och välfärdsmigranter:  
”…senaste veckornas migrationsinvation…” 
”Kräsenheten är dessutom stor – bara ett fåtal EU-länders bidrags- och välfärdsstandard duger,”  

Tecknet migrationsinvation får en fast betydelse av att flyktingar invaderar länder i Europa och att 

de även inte rör sig om flyktingar, utan att individer istället flyttar av ekonomiska skäl. Med andra 

ord att flyktingar inte flyr från någonting och istället kommer med syfte att erövra länders välfärd-

system. I detta fall framkommer bara tjugo procent av flyktingarna med ett geografiskt ursprung 

och i detta fall från Syrien, resterande del framkommer inte. Flyktingar tillskrivs inte med någon 

ytterligare identitet i detta sammanhang. Det framkommer dock ett vi mot dem, i form av EU-med-

borgare och icke EU-medborgare. En slags EU-överordning på både individ- och samhällsnivå. In-

dividnivå handlar som ovannämnda att individer tillskrivs med subjektpostioner som kräsna bi-

dragssökande. På samhällsnivå handlar det om tillskrivande av momentet dysfunktionella samhäl-

len: ”…de dysfunktionella samhällen deras egna kulturer varit kapabla att skapa.”.  

Här framställs icke-europeiska samhällen som underordnade Europeiska samhällen och även i kul-

turell mening. Deras kulturer är inte kapabla att skapa en funktionell nation med skola, vård och 

omsorg som inkluderas inom framförallt Sveriges välfärdsystem. 

Universitet anvande ordet massinvandring får bassning av expo   

Lund Universitet får kritik för användning av begreppet massinvandring och ändrar till flyktingkris  

Avpixlat skriver: ”Nu har man ändrat till det betydligt mer förvirrande och osanna “flyktingkris”.  

Har ramas flyktingkris in med citationstecken och därav fixeras en mening av att det är falskt. Med 

andra ord att det inte råder någon flyktingkris.  
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Avpixlat falsifierar begreppet flykting, flyktingkrisen och individer som flyr undan krig med att ofta 

sätta citationstecken i kontexter där orden används. I relation till detta tycks ingen hittills uppfylla  

kraven att kategoriseras enligt en flykting i närmande av FN:s definition (sida 5). 

Enligt tidigare forskning framställs flyktingar, migranter och asylsökande oftast som offer eller hot 

för nationer inom Europa av medier (Horsti, 2013:79).  

I flertalet av rapporteringarna utförda av avpixlat tillskrevs flyktingar som hot för framförallt Euro-

pa och Sverige, men även för USA i viss mening. Löpande under analysen framställs antingen flyk-

tingar som potentiella ekonomiska hot mot välfärden, eller mer enligt nationella säkerhetshot i form 

av terror och våld mot medborgare inom dem. 

Teorin om ”communitarian figure”, vilket handlar om att vissa asylsökanden inramas som mer eller 

mindre ”den andre”, icke värdig asyl och andra inkluderas mer värdig ”vår” moraliska och politiska 

engagemang (Ibid:80), så inkluderas flyktingar varken värdig Europas eller Sveriges moraliska och 

politiska engagemang. Flyktingar framställdes många gånger som icke flyende från något krig och 

därav inte heller värdig detta stöd. Istället framställs de som potentiella terrorister, farliga och onda, 

kräsna bidrag- och välfärdsökande invandrare eller migranter: 
”…påstår sig ha flytt från krig och ond bråd död.”, ”massinvandring”, ”…välfärdsmigranter i jakt på ett 
bättre liv.” och ”…terrorister i stora mängder kommer med flyktingströmmarna…” 

Dixon & Williams (2015:26) tidigare forskning visar att muslimer är statistiskt felaktigt överrepre-

senterade med attributskrivningar som terrorister framförallt sedan 9/11 attacken och latinos till-

skrevs med mjukare attribut av papperslösa invandrare. I detta fall framställs flyktingar som poten-

tiella terrorister även om pass framkom: ”Paristerrorist var syrisk ”flykting” med pass”, därav inklude-

ras både papparslösa och legala flyktingar som potentiella terrorister. På så vis kategoriseras grup-

pen flyktingar som potentiella terrorister genom bland annat sin bakgrund. För vissa framkommer 

det inte alla gånger om flyktingar är muslimer, men de kategoriseras oavsett in som potentiella ter-

rorister.
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4.2. SVT 
Den vanligaste och minst komplexa presentationen av flyktingar är att de flyr undan kriget i Syrien. 

Det handlar i första hand om nationaliteter av syrier och afghaner som till största del är på flykt som 

ett resultat av vad kriget för med sig i form av osäkerheter, förstörelse och fruktan.  

Tre miljoner syriska barn utan skola 
”Just nu finns omkring två miljoner flyktingar från krigets Syrien där och av dem är ungefär en tredjedel 
barn i skolför ålder.” 

I Afghanistan är varje ögonblick farligt 
”Redan nu är en stor del av de ensamkommande flyktingbarnen i Sverige afghanska pojkar som flytt från 
Iran för att slippa kriget i Syrien” 

Vägen och valet 
”I kölvattnet av inbördeskriget i Syrien har många av de flyktingar som lyckats ta sig till Europa sökt sig till 
Sverige. Mot bakgrund av den pågående flyktingkrisen”. 

En väldigt förenklad bild av orsaker, men i grunden förankrade bakgrundsfaktorer som även presen-

teras mer detaljerat i olika rapporteringar från svt. 

Flyktingbilden som skakar Europa 

Den flest förekommande nodalpunkten som fäster betydelsen för andra tecken i materialtet (Laclau 

& Mouffe, 1985:105f) från SVT är även flykting, men utan citationstecken och därav legitimerar de 

flyktingar som sanna till skillnad från Avpixlat som falsifierar begreppet. Flykting kopplas flera 

gånger till katastrof eller rättare sagt flyktingkatastrof till skillnad från Avpixlat som istället använ-

der sig av begreppen massinvandring, lyximigrant eller dylikt i relation till nodalpunkten flykting.   

En mer komplex presentation av flyktingar synliggjordes i relation till en bild av ett uppspolat barn 

på en turkisk strand. 

SVT skriver följande: ”…ringar in dagens europeiska flyktingkatastrof.”, i detta skeende får en bild av 

en drunknad flyktingpojke representerar och ringa in den europeiska flyktingkatastrofen. Bilden 

fäster betydelsen för sammanhanget och fungerar som en nodalpunkt. Därefter sammanlänkas bil-

den till ytterligare förtydligande genom följande utdrag: ”…den på ett oerhört starkt sätt visar den 

mänskliga tragik som vi ser just nu.”, 

Här kopplas bilden till en mänsklig tragik som i sin tur är nära sammanknuten med ovannämnda 

flyktingkatastrof. Tragik och katastrof blir därför fasta betydelser i form av moment i detta sam-

manhang (Laclau & Mouffe, 1985:105f). 
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Treårige Aylan drunknade nar familjen försokte fly 

Flyktingkatastoferna kopplas sedan vidare i en rapportering från nästa dag: 
”…döda kropp har spritts över världen som en symbol för flyktingkatastroferna runt Medelhavet.”  

Här får bilden en global betydelse som en symbol för flyktingkatastrofer runt medelhavet. 

Förutom denna symbolik av flyktingkatastrofer porträtteras flyktingar som offer i olika skeenden. 

Flyktingar representeras som offer för framförallt flykten från kriget i Syrien: 

”…där tusentals och åter tusentals flyktingar mister livet i flykten från kriget.”, flyktingar framställs här 

som flyende från ett krig till skillnad från Avpixlat som istället presenterar dem med attribut av sö-

kare och utnyttjare av förslagsvis bidrag och välfärd i andra länder. 

Samlar sopor för att överleva 

Här porträtteras syriska flyktingbarn som offer på turkiska gator där de samlar sopor för att överle-

va. Deras hem bombarderas och det finns inga arbeten för de vuxna.  
”Och så skickar de ut sina barn för att arbeta och försörja familjen.”,  
 ”400.000 av dom går över huvud taget inte i skolan och många av dem tvingas i stället att arbeta.” 

Här framställs barn som tvingade att försörja sina familjer i en ekvivalenskedja med tillskrivande 

subjektpostioner som barnarbetare (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:51).  

Således porträtteras framförallt barnen som offer för både kriget och arbetsmarknaden och dess po-

litik.  

Nya asylregler blir bitter besvikelse för många flyktingar 

Ytterligare beskrivningar av flyktingar som offer förekom även i ytterligare utdrag. 

Här beskrivs flyktingar som potentiella offer för både krig och nya politiska beslut: 

”nya asylregler blir bitter besvikelse för många flyktingar”  

Många flyktingar inkluderas som drabbade av nya asylregler. Dock framställs inte alla flyktingar 

som inkluderade, men en potentiell större del där barn, kvinnor och män är inkluderade.  
 ”Det hela slog ned som en bomb på asylboenden runtom i Sverige.”,  

Begreppet bomb får en fast betydelse i form av ett moment i sammanhanget av att utsätta flyktingar 

som politiska offer med de nya asylreglerna. Med andra ord en liknelse av offer från ovannämnda 

medelhavet, arbetsmarknaden och även i kölvattnet av kriget.  
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Flyktingar framställs i hög grad som offer i olika meningar och barn inkluderas som de hårdast 

drabbade många gånger.  

Enligt den tidigare forskning framställs flyktingar, migrandet och asylsökande oftast som offer eller 

hot för nationer (Horsti, 2013:79). SVT framställer flyktingar som mer eller mindre offer för an-

tingen kriget, den farliga flykten över medelhavet eller skärpta asylregler.  

En tydlig skillnad från Avpixlat som istället framställer flyktingar som hot för nationer och även för 

individer inom den. Ett på ena sidan ekonomiskt hot mot välfärden och på andra sidan potentiellt 

terrorhot mot medborgare och nationer. 

I teorin”communitarian figure”, om att endel asylsökande framställs som mer eller mindre ”den 

andre”, ej värdig asyl och andra inkluderas mer värdig ”vår” moraliska och politiska engagemang 

(Hosti, 2013:80). Inkluderas alla flyktingar som värdiga att söka asyl och få sin rätt provad till 

skillnad från Avpixlat som framställer dem enligt icke flyende från något krig, och därav inte heller 

värdig stöd. Istället framställs de som potentiella terrorister, kräsna bidrag- och välfärdsökande in-

vandrare. SVT menar att det är makthavare och myndigheter som bestämmer om asylsökande är 

värdig våran politiska och moraliska engagemang, vilket synliggörs i utdraget: 
”nya asylregler blir bitter besvikelse för många flyktingar” 

Här exkluderar inte SVT flyktingar som icke värdig våran moraliska och politiska engagemang, 

utan nya asylregler presenteras som potentiella besvikelser för många flyktingar. 

För visso kan det tolkas som att det politiska engagemanget försvagas, men det framkommer inte att 

flyktingar ej är värdig ”vår” politiska och moraliska engagemang.

4.3. Orientalism, väst skapar bilder av flyktingar och öst 

I termer av Edward Said och bilden av Orienten, så porträtteras flyktingar som ”den andre” i en ne-

gativ bemärkelse från Avpixlats sida. Enligt honom skapade ”väst” en exotisk bild av östvärden och 

genom denna västerländska skapelse bildas därför en motsatsrelation som lever kvar än idag (Said, 

1978:63ff). Bilden kan därför vara mer exotiskt positiv, eller negativt underordnad väst. 

Denna idé om Europa är ett historiskt bundet kollektivt begrepp som identifierar ”oss” enligt euro-

péer i motsatsrelation till i detta fall flyktingar och ”dem”, icke européer (Said, 1978:71).  

Den tydligaste motsatsrelationen i analysen framkom i utdraget: 

”…de dysfunktionella samhällen deras egna kulturer varit kapabla att skapa.”
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Här beskrivs flyktingar med bakgrund från en icke-fungerande del av världen med andra kulturella 

värderingar som inte stämmer överens med Europa. Ett tydlig ”dem” som går att beskriva likt att 

flyktingar kommer från bakåtsträvande och korrupta samhällen till skillnad från Europas moderni-

serade och ärliga nationer (Garner, 2010:160, Said, 1978:71ff). 

Said menar även att medier tvingar fram en mer standardiserad bild av framförallt mellanöstern och 

dess individer (Said, 1978:96). Mediala aktörer skapar en stereotypisk identitet av mellanöstern som 

inte går att identifiera sig med, eller ställa sig neutral gentemot. Araber framställs som de onda, tota-

litära terroristerna (Ibid). Avpixlat skriver: 
”Att fler terrordåd är att vänta i Europa är nog därmed också tyvärr en bister verklighet vi måste förhålla 
oss till”, ”…terrorister i stora mängder kommer med flyktingströmmarna…”,  
”…tusentals personer med terroravsikter som varje år tar sig in i EU gömda bland migranterna…”

Flyktingar blir i detta läge ”de andra” hotet mot ”oss” Europa, dess medborgare och denna porträt-

terade hotbild framkom i högre eller lägre grad inom hela det samlade materialet. 

I analys av svt tycks det inte finnas en tydlig motsatsrelation till flyktingar eller östvärden, och inte 

heller en exotisk bild av öst. Flyktingar inkluderas inte som ”oss” européer, men heller inte ”den 

andre” i negativ bemärkelse. Därav utmanar svt bilden av Orienten eller möjligen lägger sig neutral 

i fortsatt exkludering av bilden av ”den andre”. Avpixlat på andra sidan går i linje med Said om att 

Orienten blir mer exkluderad till ”den andre”, och därav mer och mer orientalisk, och väst blir allt-

mer västerländskt och inkluderad enligt den överordnade västvärlden som existerar idag. Detta be-

gränsar i sin tur kulturer, traditioner och samhället i stort (Said, 1978:120). Avpixlat producerar där-

för en främlingsfientlig bild av mellanöstern och flyktingar, samtidigt som SVT möjligen ställer sig 

neutral, eller utmanar den tidigare skapade bilden i viss bemärkelse. 

4.4. Islamofobi 

Avpixlats bild av islam som religion och muslimer är flertalet gånger sluten. Övergripande handlar 

det stängda synsättet om en fördomsfull inställning gentemot islam och den öppna utmanar den 

(Garner, 2010:165). Därav finns det en islamofobisk inställning hos Avpixlat. 

Den tydligaste islamofobiska inställningen synliggjordes i detta utdrag:  

”DET MUSLIMSKA TERRORHOTET”
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Inom punkt fem bland öppna och stängde synsätt av islam (se tabell sida 8),  

islam ses som antingen en potentiell partner eller fiende. Det framkommer tydligt att muslimer ses 

som en fiende i detta sammanhang. Inom definitionen beskrivs islam som våldsamt, aggressivt, hot-

fullt, stöder terrorism, som bedriver "konflikt civilisationer ” (Garner, 2010:166). 

I utdraget inkluderas alla muslimer som ett hot i terroristisk mening och hela den muslimska värl-

den tillhör en ”konflikt civilisation”.  

Under punkt nio (se tabell sida 9) om islamofobi ses som naturlig istället för problematisk, 

 så accepteras anti-muslimsk fientlighet och den ses som naturlig och ”normal” (Ibid) 
”…de dysfunktionella samhällen deras egna kulturer varit kapabla att skapa.” 

Här ses det som normalt att deras samhällen inte fungerar och det är ett resultat av deras egna kultu-

rer och där inkluderas även islam och muslimer. Det är inte direkt riktat till islam som religion eller 

muslimer, men latent finns den inbäddad i kulturen och samhället. 

Även punkt fyra (se tabell sida 8) om islam ses som annorlunda eller underordnad andra religioner, 

så förekommer ett mer underordnat synsätt.  

Islam ses som underlägsna väst, barbariska, irrationell, primitiv, sexistisk (Ibid). 

”…kvinnor som i migranternas ursprungsländer har låg status.” 

Här framkommer det inte heller direkt riktat till muslimer eller islam som religion, men inkudering-

en omfattar alla flyktingars ursprungsländer och där finns även muslimer och islam representerad. 

Kvinnor med låg status går att koppla till ojämställdhet och därav ryms det primitiva begreppet och 

eventuell sexism riktad mot kvinnor. Även det ovannämnda dysfunktionella samhället inkluderas 

som ett underlägset synsätt av muslimska samhällen. 

I analys av SVT synliggjordes ett mer öppet synsätt av islam som religion och muslimer inom den, 

till skillnad från Avpixlats stängda attityd med inslag av islamofobi. I analysen framkommer inga 

direkt riktade ord mot islam eller muslimer, vilket leder ett mindre resultat. 

Det framkom dock ett öppet synsätt där SVT tar ställning till att 400.000 syriska flyktingbarn som 

finns utanför skolsystemet. Svt skriver: ”Dels handlar det om språk- och kulturbarriärer”, därefter 

kommer rubriken ”Omvärlden måste agera” (www.svt.se).  
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Detta kan ses som ett ställningstagande från svt som efterliknar punkt två i tabellen (se sida 8): 

Islam ses som ömsesidigt beroende av andra religioner och kulturer - (a), (Garner, 2010:127) 

SVT menar att omvärlden måste hjälpa till med att bryta kulturbarriärer och att vi är ömsesidigt be-

roende av varandra. Resultatet visar att SVT ställer sig neutral gentemot islam och i viss mening 

utmanar islamofobiska synsätt, medan Avpixlat istället skapar och reproducerar etablerad islamofo-

bi. 

4.5. Vithet som norm 

När det kommer till representationen av flyktingars hudfärg från Avpixlat framkommer det inte or-

dagrant huruvida ljusa eller mörka de är. Flyktingar kan besitta olika hudfärger och vara mer eller 

mindre (skin-white), inneha olika hårfärger och ansiktsdrag som representerar vithet eller inte 

(Dyer, 1997:43). Detta påverkar hur pass inkluderad en individ blir med den hegemoniska vitheten 

där blont hår och blå ögon anses som extra anmärkningsvärda attribut (Ibid:44). Det går därför att 

passera mer eller mindre som skin-white i relation dessa attribut (Ibid:45), och därav inkluderas som 

”den andre” i negativ bemärkelse i relation till hegemonin. Eftersom detta inte framkommer i mate-

rialet går det enbart att spekulera över hur pass stor påverkan hudfärg har i sammanhanget. 

Vid sidan av hudfärg finns även en dimension av flytande nyanserna av vithet som går att jämföra 

med att det finns nästintill obegränsade med nyanser av vit och att betydelsen av vit kan ses på olika 

sätt. Vit kan ses som ljus, neutral, naturlig, en kontrast till färger, ingenting eller motsatsen till svart 

(Ibid:46ff). Vithet kan därför fungera på ett flertydigt sätt och är i högst mån positiv i sin bemärkel-

se, men vid analys av Avpixlat framkommer inga intressant resultat för studiens syfte med enbart 

dessa två dimensioner av vithet. 

Det intressanta är den tredje dimensionen av vithet, nämligen den symboliska i relation till ovan-

nämnda. Vit har även en historiskt anknuten symbolik och den vanligaste representationen är att 

konotationen består av den goda moralen och svart representerar den dåliga. Vit förknippas även 

med en spirituell renhet som är fri från ondska (Ibid:58) och detta framkom tydligare i analysen. 

Avpixlat representerar många gånger den Europeiska och framförallt Svenska moralen som ”den 

god moralen” och flyktingar representerar istället en dålig moral och porträtteras som elaka. Det 

som symboliserar den goda moralen är framförallt Sveriges generösa migrationspolitik och flyk-

tingars dåliga moral som utnyttjare av välfärden. 

”…överlyckliga att få en fristad även i Mexiko, men det visar sig inte vara fallet med dessa syrier…”  
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” …de som anländer i stora antal till Sverige, med andra ord ekonomiska välfärdsmigranter i jakt på ett 
bättre liv.” (www.avpixlat.info). 

I det första utdraget presenteras syrier som otacksamma när de från Mexikos sida ”får” en fristad. 

Här symboliserar Mexiko en god moral och i nästa utdrag representerar Sverige en ännu godare mo-

ral och att syriska flyktingar utnyttjar denna generositet med en utnyttjande- eller elak moral. Det 

råder med andra ord en över- och underordning där Sverige representerar en symbolisk hegemonisk 

vithet i form av den godaste moralen. Mexiko får även representera en god moral, men den är under 

Europas och framförallt Sveriges. När det kommer till kategoriseringen av syriska flyktingar så re-

presenterar de den sämsta moralen enligt Avpixlat och lika så gällande hur pass ond en nationell 

grupp av flyktingar kan tänkas vara. 

”Terroristen bar även ett syriskt pass”, ”Paristerrorist var syrisk ”flykting” med pass”  

Förutom att muslimer, individer från mellanöstern och övriga flyktingar inkluderas som potentiella 

terrorister genomgående i materialet, blir den nationella gruppen syrianer preciserat stundvis med 

attributskrivningar som terrorister bärande på giltiga pass. Symboliken inkluderar med andra ord 

alla flyktingar som potentiella terrorister, men gruppen syrianer underordnas flertalet gånger i rela-

tion till andra nationella grupper i bemärkelsen av ”den andre”, onda, moraliskt dåliga, potentiella 

terroristen längst ifrån Sveriges goda moral. 

Resultatet kan bero på att den symboliska vitheten är mer stabil än hudfärgen vit och vit som nyans 

(Dyer, 1997:60). Med andra ord att symboliken syns tydligare i texten till skillnad från de andra di-

mensionerna. Den symboliska vitheten som representerar ”den goda moralen”, är starkare anknutet 

till den hegemoniska vitheten och därför går vithet som hudfärg samt nyans, att tumma med i större 

utsträckning än det goda, vackra och rena (Ibid:68).   

I analys av SVT framkom det inte heller något relevant resultat i relation till flyktingars hudfärg el-

ler nyanser av vithet. Den symboliska vitheten var heller inte kopplad till en nordeuropeisk hege-

moni i form av ”den goda moralen” och varken flyktingar eller syriska flyktingar representerar en 

dålig moral, eller representerar någonting ont i form av förslagsvis terrorism. Den symboliska vithe-

ten synliggjordes inte heller tydligt och ingen nation hiearkiseras över någon i den bemärkelsen. 

Möjligen att Turkiet fick representera en god moral i detta utdrag från svt: 

”…Turkiet ett av de länder som tar emot ojämförligt flest flyktingar.” (www.svt.se) 
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I sammanhanget beskrivs inte Turkiet som godare med bättre moral än andra länder, men SVT 

uppmanar andra länder att hjälpa till: ”Omvärlden måste agera”, skrivs i en rubrik och det inklude-

rar alla länder att stötta flyktingar och visa på en god moral. 

4.6. Att finna myten i materialet 

Roland Barths menar det finns myter gömda i texter och bilder. Han beskriver myten enligt följan-

de: hur en kultur betecknar och skapar mening åt något ting i omvärlden, ett tecken, en bild, en upp-

sättning av ord i en viss följd inom en viss kontext, och han menar även att allt kan vara en myt 

(Barths, 2009:261). I analys av Avpixlat förekommer det myter om flyktingar som har nära kopp-

lingar till islamofobi, terrorism och invandring.  
”…terrorister i stora mängder kommer med flyktingströmmarna…” 
”DET MUSLIMSKA TERRORHOTET” 

”massinvandring…Nu har man ändrat till det betydligt mer förvirrande och osanna “flyktingkris” 

För att praktiskt finna myten så skriver Barthes om begreppen: det betecknade (signified), det be-

tecknade (signifier) och tecknet (sign). Han menar att det är korrelationen mellan dessa begrepp 

som skapar en mening i sammanhanget (Barthes, 1970:209). Det betecknade i det första utdraget är 

flyktingströmmarna, betecknande är terrorister och meningen i sammanhanget är att flyktingar är 

potentiella terrorister och därav blir det tecknet. 

Myten finns i detta ovannämnda tredimensionella tema, men bygger på ett andra semiologiskt sy-

stem. Med andra ord att myten bara ser summan av betecknande och betecknad, det vill säga teck-

net av dem. Myten tar alltså bort de första betydelsernas formella system (Ibid:211). Det går att lik-

nas med två semiologiska system varav det första är språk-objektet och det är just det som myten 

bemästrar genom sitt eget skapade méta-språk, ett andra språk som helt enkelt blir det första man 

talar om. Meta-språket blir därav hegemonsik och språk-objektets tidigare konstruktion är längre 

inte nödvändig för fånga in betydelsen (Ibid:212). Myten följer här i linje med det konstruerade 

språk-objektet, om att stora mängder terrorister kommer till Europa och inkluderas med flyktingar. 

Myten är i detta fall att stora mängder terrorister är inkluderade med flyktingar. Människor som flyr 

gör det snarare på grund av krig och terrorism. Med andra ord att flykting som definition är en sak 

och terrorist är en annan, myten härstammar från främlingsfientliga ideologier och därav kan detta 

ses som en självklarhet bland individer med liknande värderingar.  

�31



”DET MUSLIMSKA TERRORHOTET”, det betecknade är muslimska, betecknande är terrorhotet 

och tecknet är att islam som religion och muslimer inom den är ett hot för Europa, andra religioner 

och individer inom dem. Här löper även språk-objektet parallellt med mytens meta-språk och den 

hegemoniska myten finns inbakad inom ett islamofobiska synsätt. Islam ses som en fiende och de-

finieras som våldsamt, aggressivt, hotfullt, stöder terrorism, som bedriver "konflikt civilisationer ” 

(Garner, 2010:166). Myten kan ses som en självklarhet bland individer med ett islamofobiskt syn-

sätt och kan tänkas reproduceras genom mediala framställningar av muslimer som terrorister, vilket 

även den tidigare forskningen av Dixon & Williams (2015:26) visar i deras kvantitativa studie. Det 

bör även poängteras att alla flyktingar inte heller är muslimer och Avpixlat i detta fall inkluderar 

alla flyktingar i gruppen potentiella muslimska terrorister. 

I det tredje utdraget finns det myter om flyktingar som kopplas till invandring: 

”massinvandring…Nu har man ändrat till det betydligt mer förvirrande och osanna “flyktingkris” 

Det betecknade är ”flykitingkris”, betecknad av massinvandring och tecknet är att det inte existerar 

någon flyktingkris och att massinvandring är den rätta formuleringen. Myten ses och bygger på en 

falsk uppfattning om att det råder en massinvandring och individer inte flyr från sina länder av fak-

torer som krig, terrorism och osäkerheter av olika slag. Här går det att tyda flyktingkrisen som en 

myt istället, om individen delar liknande tankesätt om invandring i en negativ bemärkelse. Resulta-

tet visar på att myter om flyktingar bygger på främlingsfientliga tankegångar och ideologier som 

även rymmer islamofobiska synsätt. Avpixlat tycks även försöka bygga upp egna myter som är 

osanna om flyktingar. Kulturellt kan därför detta meningsskapande vara nära anknutet till individer 

och grupper i samhället som anknyter sig i en främlingsfientlig, rasistisk och islamofobisk världs-

bild. I analys av SVT framkommer inga myter som går att koppla till denna studies syfte och flyk-

tingar, kriser och katastrofer kopplas till händelser som handlar om olika problem och tragedier. 
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4.7. Sammanfattning 

Flyktingar får aldrig en helt fastslagen betydelse, begreppets är mer eller mindre på flykt mellan de 

båda aktörerna och därför fungerar begreppet som en flytande signifikant som sträcker sig över alla 

rapporteringar. Mer eller mindre tydliga mönster förekom i framställandet om vem som sägs vara en 

flykting, var de kommer ifrån och bakgrunden till att de är på flykt. Avpixlat presenterar flyktingar  

i linje med en falskhet där begreppet manipuleras med citationstecken och kopplades till negativa 

associationer av de inte flyr från någonting och istället har onda avsikter att erövra Europa med ter-

rorism, eller ge sig an länders bidrag- och välfärdssystem. Med andra ord att flyktingar kommer, 

flyttar eller migrerar till Europa och framförallt Sverige, samtidigt som de utgör ett hot mot natio-

nen och individer inom den.  

SVT presenterar istället flyktingar i linje med att flykten beror på inbördeskriget i Syrien och därav 

flyr de från hot till potentiella säkrare nationer och samhällen. Flyktingar beskrivs ofta som offer i 

olika mening, offer för kriget, medelhavet, ekonomin, politiken eller arbetsmarknaden. Barn fram-

ställs som störst lidande för vad kriget för med sig i form av utebliven skolgång, barnarbete och 

även som en symbol för flyktingkatastofer i form av en bild av ett drunknat flyktingbarn från Syrien 

som spolats upp på en strand i Turkiet. I relation till FN:s definition av vad en flykting är, presente-

rar SVT flyktingar i linje med den juridiska definitionen: 

FN:s flyktingkonvention, en person "som befinner sig utanför sitt hemland på grund av en välgrundad fruktan 

för förföljelse på grund av hans/hennes ras, nationalitet, religion, politiska uppfattning eller tillhörighet till en 

viss samhällsgrupp, och inte kan eller, på grund av sin fruktan, inte vill begagna sig av sitt hemlands skydd” 

(www.regeringen.se). 

Därav reproducerar SVT den juridiska definitionen som legitim, men samtidigt med attribut av en 

offerroll i samhället. Avpixlat utmanar istället den juridiska definitionen, eller rättare sagt männi-

skor som kategoriseras in i den legitima definitionen med att falsifiera den och individer inom den. 

Avpixlat kategoriserar flyktingar i en negativ bemärkelse av ”den andre” med bakgrund från ett un-

derordnat öst i relation till väst. Dysfunktionella samhällen som deras österländska kulturer har ska-

pat. En tydlig motsatsrelation där öst ses som bakåtsträvande och korrupta till skillnad från väst 

med etablerade välfärdsystem etc (Garner, 2010:160, Said, 1978:71ff). Flyktingars identiteter be-

skrivs som onda, terrorister och därav i linje med att Said menar att många medier skapar en stan-

dardiserad bild av att araber framställs som de onda, totalitära terroristerna (Said, 1978:96). SVT 

ställer sig mer neutral i relation till detta och utmanar snarare en sådan bild av öst och individerna 

inom den, samtidigt som Avpixlat fortsätter att skapa en negativ bild. 
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Avpixlat har ett stängd synsätt av islam och därav förekommer islamofobi, medan SVT har ett ne-

utralt och ibland öppet synsätt av islam. Därav producerar Avpixlat en islamofobisk bild av flyk-

tingar och religionen samtidigt som SVT utmanar den till viss del. 

Den symboliska vitheten synliggjordes tydligt i  materialet från Avpixlat, under- och överordningar 

förekom i relation till nationalitet. Syrier representerar den sämsta moralen i form av utnyttjare av 

den goda moralen bland andra länder och där Sverige representerar den godaste moralen. Syrier 

framställs oftast som terrorister och andra flyktingar som potentiella terrorister. SVT hiearkiserar 

inte något land eller identitet enligt en bättre eller sämre moral och uppmanade istället omvärlden 

att visa en god moral i hjälpande av flyktingar. 

I analys av Avpixlat förekom myter om flyktingar som är nära kopplade till främlingsfientliga och 

islamofobiska tankegångar och ideologier i samhället. Avpixlat bygger upp myter om att flykting-

krisen är en myt och att det istället råder massinvandring. Andra myter handlar om att muslimer är 

terrorister och att stora mängder inkluderas bland flyktingar. Därav betecknar Avpixlat en kulturell 

främlingsfientlig mening om världen i relation till flyktingar (Barths, 2009:261). 

Det förekom inga myter om flyktingar i materialet från SVT och flyktingar kopplas till krishändel-

ser och statistik flertalet gånger. 

5. Diskussion 

Summa summarum visar det samlade resultatet att det bildas två skilda verkligheter om flyktingar. 

Avpixlat falsifierar flyktingar och flyktingkrisen och därav bildas en diskurs om det inte råder nå-

gon flyktingkris och därför bildas diskursen ”flyktingkrisen”. Den andra skapade verkligheten är 

SVT legitimerar flyktingar, flyktingkatastrofer och flyktingkrisen och därför skapas en realitet om 

att flyktingkrisen existerar. På flera olika sätt skapar Avpixlat en främlingsfientlig, rasistisk och 

islamofobisk bild om flyktingar och SVT ställer sig till största del neutral i en sådan process, men 

samtidigt utmanande till viss del i jämförelse med Avpixlat. 

Avpixlat som beskriver sig själv som en oberoende Sverigevänlig webbplats för opinion och nyhe-

ter, kan tyckas stämma med hur Avpixlat framställer Sverige som framförallt den symboliskt vita, 
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goda moraliska nationen. Sverige kan därför även ses som en flytande signifikant eftersom bilden ej 

får en helt fixerad betydelse. SVT skapar inte bilden av Sverige i linje med Avpixlat som en över-

ordnad nation i relation till andra länder och individer inom dem.  

Sverigevänlig kanske kan tolkas som en vänligare definition av främlingsfientlig, eftersom andra 

nationer och individer inte ryms inom begreppet. Avpixlat rapporteringar om andra nationer är dock 

inte vänlig och framförallt inte i relationen till Syrien där bilden är starkt framställd som ”den and-

re” i negativ bemärkelse. Sverigevänlig kanske är andra sidan av samma mynt och därför lika med 

omvärdskritisk beroende hur man ser på det. Tydligt i materialet är i vart fall att främlingsfientlighet 

och islamofobi förekommer och att mycket kritik är riktad mot invandrare, asylsökande, flyktingar 

och muslimer. Avpixlat kategoriserar sig själv som alternativjournalistik och det finns ingen tydlig 

definition av vad det innebär. I denna studie och materialets helhet ryms i vart fall främlingsfient-

lighet inom det alternativ-journalistiska.  

En annan intressant fundering är Avpixlats slogan: den oretuscherade bilden som finns placerad un-

der loggan på deras hemsida. Budskapet det sänder till publiken kan tänkas efterlikna public service 

punkter om opartiskhet och saklighet. Oretuscherad som begrepp rymmer nämligen mer eller mind-

re båda begreppen med att inte blanda in egna åsikter och vinkla eller manipulera ett material. Av-

pixlat tycks därav använda sig av alternativa strategier för att eftersträva en position av en nyhets-

förmedlare i allmänhetens tjänst. Det är dock svårt att uttala sig om vad en sådan strategi har för 

effekt på publiken, men Avpixlat borde tolkas seriösare än om sloganen hade lydigt: den retusche-

rade bilden. 

Till skillnad från SVT så vänder Avpixlat på offerbilden och Sverige och svensken är istället det ut-

satta offret. Europa och väst tillhör även denna porträtterade bild av offernationer för flyktingar, 

men inte i lika stor omfattning. Genom att lyfta perspektivet tillhör Sverige, Europa och västvärden 

ett gemensamt ”vi” i meningen av offer enligt Avpixlat. På andra sidan porträtteras aldrig flyktingar 

som offer för krig, konflikter och medelhavet till skillnad från SVT som i bakgrund ständigt avspeg-

lar en sådan verklighet.  

Den mediala skillnaden mellan Avpixlat och SVT är trots allt större än förslagsvis Aftonbladet och 

Expressen, men båda konstruerar verkligheter som publiken antingen tar till sig, eller ställer sig kri-

tisk gentemot. Det har dock inte varit poängen med denna studie, men på andra sidan en intressant 

variabel som är möjligt att undersöka för framtida forskning. Det vill säga vilka som konsumerar de 
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olika materialen, deras bakgrunder och hur de ställer sig till innehållet. En annan intressant framtida 

undersökning är kommentarsfälten bland aktörerna. Avpixlat har en stark återkoppling från publi-

ken till skillnad från SVT och kommentarsfälten. Detta kan såklart bero på flera olika faktorer och 

en kanske kan handla om att Avpixlat väcker starkare känslor hos läsaren och helt enkelt retorisk 

spelar det spelet till skillnad från SVT. En annan faktor kanske kan vara att läsarkretsen hos Avpix-

lat är en mer homogen grupp som delar liknande värderingar. Det återstår dock att undersöka för 

framtida studier.  

Slutligen för att ställa sig kritisk till denna studies resultat om vilken verklighet som är korrekt. Har 

SVT en annan roll i samhället, en roll som public service, granskad allmännyttig information. Den 

ska vara korrekt och värderingsfri i sin rapportering. Resultaten synliggjorde inga främlingsfientliga 

värderingar och informationen bygger ofta på transparens i form av säkra källor. Därav bör SVT:s 

skapade verklighet om flyktingar vara mer sant än Avpixlat. Dock bör det tilläggas att mycket av 

idéen med diskursanalys är att ställa sig kritisk till även etablerade verkligheter och aktörer. Det vill 

säga att det inte finns en cementerad och oföränderlig verklighet. Det är mera flytande och kontext-

buret, samt föränderlig över tiden. 

Framtiden för SVT och Avpixlat är oklart, men SVT utmanas av allt fler ”alternativa” medier som 

Avpixlat och hur pass liten eller stor påverkan de har, går dock inte att säga. SVT nämner intressant 

nog Avpixlat i en nyhetsartikel och beskriver dem som en av de hundra mest besökta hemsidorna i 

Sverige (www.svt.se), vilket i vart fall visar att de är medvetna om dem och nog viktiga att rappor-

tera om till allmänheten. När det gäller utmaningen om främlingfientlighet, rasism och islamofobi 

är det även svår att uttala sig om utvecklingen, kunskap och utbildning tycks vara en starkt påver-

kande faktor enligt forskning i relationen till hur pass etablerad den är hos individer och därför 

hänger mycket på hur denna kunskap ska fortsätta att förvaltas över samhället. 
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