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Abstract 
Uppsatsens syfte har varit att ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, undersöka hur 

olika grupper framställs journalistiskt i nyhetsrapporteringen av mässlingsutbrottet i 

Göteborg under vintern 2017-2018. Undersökningen har genomförts med kritisk 

diskursanalys och resultaten har analyserats med postkolonial teori samt teorier om 

nyheter som kulturell gemenskap och nyhetslogik. I material framkom två huvudsakliga 

diskurser; folkhälsodiskursen och antivaccinationsdiskursen. Vid sidan av dem 

framkom en latent främlingsfientlig diskurs. Undersökningen visar att medial 

konstruktion av ”den andre” sker gällande två grupper i materialet; 

vaccinationsmotståndare och migranter. Det undersökta materialet är inte direkt 

främlingsfientligt men indikerar tydligt en främlingsfientlig diskurs. Undersökningen 

visar att det finns kvar postkoloniala idéer som tar sig uttryck genom konstruktion av 

migranten som ”den andre” i materialet. 

Sökord: mässling, vaccination, kritisk diskursanalys, postkolonial teori, 

vaccinationsmotståndare, migranter, nyheter som kulturell gemenskap, nyhetslogik, 

medielogik. 

The purpose of this paper has been to study the journalistic portrayal of different groups 

in the news coverage regarding the measles outburst in the winter of 2017/2018, from a 

social constructionist perspective. The study has been carried out using critical 

discourse analysis. The results have been analyzed using postcolonial theory and 

theories about news logic and news as cultural community. Two main discourses 

emerged in the material, the public health discourse and the anti-vaccination discourse. 

A latent xenophobic discourse also emerged in the material. The study shows medial 

construction of “the other”, regarding two groups; the vaccination-objector and the 

migrant. The study does not show that the material is explicit xenophobic. However, the 

material clearly indicates a xenophobic discourse. Therefor the study shows that there 

are still postcolonial ideas, that are manifested through construction of the migrant as 

“the other” in the material. 

Keywords: measles, vaccination, critical discourse analysis, postcolonial, theory, 

migrants, news logic.  
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Inledning 
Mässling är en smittsam virussjukdom som smittar via luften. Vaccinationsprogram mot 

mässling har funnits sedan 70-talet och 1982 började man erbjuda det så kallade 

trippelvaccinet – MPR [Mässling, påssjuka och röda hund]. Mässling ansågs länge vara 

utrotad i Sverige, men har efter millennieskiftet återuppstått. Orsak anses vara att 

människor förflyttar sig mer frekvent mellan länder och då kommer i kontakt med 

smitta. De senaste åren har det förekommit flera olika mässlingsutbrott i Sverige. 2012 

insjuknade 16 personer, 2013 insjuknade 17 personer och i mars 2017 insjuknade 12 

personer. I Europa konstaterades fler tusen mässlingsfall under 2017. Flest fall hade 

Rumänien och Italien, som rapporterade 7.900 respektive 4.800 mässlingsfall 2017 

(Folkhälsomyndigheten 2014, Folkhälsomyndigheten 2018b, Liljenberg 2017).  

De senaste åren har det varit en infekterad debatt i media, särskilt i samband med 

mässlingsutbrottet, där både vaccinationsmottståndare och vaccinationsförespråkare 

tagit plats. I mitt eget facebookflöde minns jag att diskussionen var intensiv i samband 

med utbrotten 2017. Att vaccinationsdebatten fått stort utrymme på internet och i flöden 

på olika sociala medier vittnar flera tidningsartiklar om (Manzoor 2012, Blume 2014, 

Engström 2015, Letmark 2017, Däljemar 2018). De senaste åren har det även skrivits 

anmärkningsvärt många nyhetsartiklar om mässling. En sökning i mediearkivet 

Retriever visar att det under år 2017 publicerades 3.211 artiklar om mässling och att det 

under första kvartalet 2018, redan publicerats 3.126 artiklar varav 2.638 under januari 

månad. Detta kan ses i relation till antalet publicerade nyhetsartiklar om mässlingen 

mellan åren 2012-2015 som enligt Retriever var 5.369.1 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2014) finns det tre definierade riskgrupper som är 

benägna att inte vaccinera sig: befolkning med antroposofisk livsåskådning i Järna, 

befolkning med somalisk bakgrund i Rinkeby och Tensta, Stockholm samt papperslösa 

migranter i Stockholm och Göteborg. Det kan vara intressant att undersöka hur 

nyhetsmedier framställer dessa riskgrupper och andra relevanta aktörer. Det kan även 

vara intressant att undersöka om någon särskild grupp har fått  extra stort medialt fokus 

i fråga om mässlingssmittan. Vidare kan det vara intressant att studera hur journalisten 

förhåller sig till olika grupper i mässlingsrapporteringen. 

                                                 
1 Sökord mässlingen i Retriever. 
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När det gäller nyhetsrapportering där ”de andra” [till skillnad från oss] skildras, så har 

det gjorts flertalet studier inom ämnet. I medier, och särskilt tabloidpress, är det inte 

ovanligt att framställa olika marginaliserade grupper i termer av ”vi och dem” 

(Richardson 2007). Ofta förekommer det när det rapporteras om brott och krig. 

I den kontexten kan det vara intressant att studera hur olika grupper skildras i 

nyhetsrapporteringen, och hur olika identiteter konstrueras i medierna i samband med 

mässlingsutbrottet. Finns det en främlings- eller ”vi och dem”-diskurs i 

nyhetsrapporteringen av mässlingsutbrottet?  

En medial konstruktion av den andre är ett sätt på vilket makt manifesteras genom 

mediers språkbruk. Uppsatsen finner det därför intressant att undersöka hur man genom 

språket konstruerar olika identiteter i rapporteringen av mässlingsutbrottet i december 

2017 i Göteborg. 

Vidare motiveras studien av att det i nuläget verkar vara en forskningslucka inom 

ämnet. Som uppsatsen ska visa finns det gott om forskning om hur medierna 

konstruerar identiteter som ”vi och dem” genom att skapa så kallad ”annanhet”. Detta 

sker brett inom olika fält och är inte enbart relevant för nyhetsrapportering om hälsa. 

Det finns även gott om forskning inom olika fält som rör hälsa och vaccination. Den 

forskningen är oftast inom medicin, folkhälsa eller statsvetenskap. Det torde då inte 

hittills finnas så mycket forskning om ”annanhet” i medierapporteringen rörande 

epidemiutbrott. Uppsatsens empiriska resultat kan därför utgöra en viktig plattform för 

vidare forskning om ämnet inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga fältet. 

Bakgrund 
8/12 2017 uppsöker en vuxen person smittad med mässling både vårdcentral i östra 

Göteborg och sedan akutmottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra 

[Östra Sjukhuset]. 10/12 2017 konstateras det första fallet av mässling vid Östra 

Sjukhuset. 25/12 2017 har ytterligare sex fall av mässling konstaterats och Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset går in i stabsläge. 23/2 2018 förklaras mässlingsutbrottet vara 

över med totalt 28 insjuknade (Axelsson 2017, Folkhälsomyndigheten 2018a, Västra 

Götalandsregionen 2017).  
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Problemformulering 
Mot bakgrund av det som nämnts i inledningen, kretsar problemet kring hur medial 

konstruktion av ”den andre” tar sig uttryck genom språket i samband med 

rapporteringen av mässlingsutbrottet. Mer konkret uttryckt är problemformuleringen: 

Hur porträtteras olika grupper i nyhetsrapporteringen av mässlingsutbrottet i Göteborg 

under vintern 2017-2018, och hur kan denna framställning utgöra del av en bredare 

social praktik? 

Syfte 
Uppsatsens syfte är att ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, undersöka hur olika 

grupper framställs journalistiskt i nyhetsrapporteringen av mässlingsutbrottet i Göteborg 

under vintern 2017-2018. 

Frågeställningar 
För att uppfylla syftet har uppsatsen arbetat med följande konkreta frågeställningar: 

Hur sker den journalistiska rapporteringen om olika grupper som valt att inte vaccinera 

sig, i termer av problemorsak? På vilket sätt bidrar nyhetsrapporteringen till att 

konstruera dessa gruppers identiteter? Vilka diskurser är identitetskonstruktionen en del 

av? 

Forskningsöversikt 
Uppsatsens syfte gör att den rör sig inom ett komplext forskningsområde med 

skärningspunkter för flera ämnen, discipliner och forskningstraditioner. Inom det 

medie- och kommunikationsvetenskapliga fältet finns en hel del forskning som berör 

synen på ”den andre”/ ”vi och dem”. De studier som tas upp är intressanta eftersom de 

handlar om rapportering av både inrikes- och utrikesnyheter och hur medier konstruerar 

olika typer av ”annanhet” i olika kontexter. De är även intressanta för att de behandlar 

även nyhetsvärdering och nyhetslogik/medielogik. 

Särskilt viktig för uppsatsen är Ylva Brunes Nyheter från gränsen: Tre studier i 

journalistik om ”invandrare”, flyktingar och rasistiskt våld (2004). Avhandlingen 

handlar om hur så kallade invandrar- och flyktingfrågor skildras inom svensk 

nyhetsjournalistik. Studien har ett dubbelt syfte – dels att säga något om hur 

nyhetslogiken formar nyheter, dels hur nyhetsjournalistiska texter kan ses som 

identitetsskapande (Brune 2004, s. 23). Brunes undersökning kretsar kring teman av hur 
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nyhetsjournalistiken gör gränsdragningar mellan svenskar och invandrare och hur 

nyheter konstruerar det främmande. 

Anna Olofssons The Indian Ocean tsunami in swedish newspapers: nationalism after 

catastrophe analyserar svensk massmedias konstruktion av svensk och svenskhet i 

medierapporteringen strax efter Tsunamin 2004-12-26 (Olofsson 2011). Studien 

använder sig till stor del av begreppen vi och dem för att analysera hur konstruktion av 

”oss” och ”de andra” går till. Studiens resultat är att Tsunamin i svensk press inramades 

som en svensk katastrof. 

Jeanne Bodens artikel Mass media: playground of stereotyping (2016) undersöker 

medierapporteringen om Kina i väst ur en postkolonial kontext. Detta genomförs genom 

att undersöka eurocentrism, sinocentrism, orientalism och occidentalism. Bodens 

slutsats är att ett komplext nät av eurocentrism, sinocentrism och interaktionen mellan 

Europa och Kina har påverkat hur Kina framställs på ett stereotypt sätt i europeisk 

massmedia (Boden 2016, s. 134). 

Anna Rosvalls Utrikesjournalistikens antropologi: Nationalitet, etnicitet och kön i 

svenska tidningar (2005), fokuserar på identitetskonstruktion i rapportering av 

utrikesfrågor svensk press. Inte minst undersöks identitetskonstruktionen genom 

”annanhet” eller ”othering” (Rosvall 2015, s.41). ”Annanheten” undersöks genom kön, 

etnicitet och nationalitet. Rosvall menar att utrikesjournalistiken omfamnar en diskursiv 

praktik som genom att beskriva ”de andra” definierar vad som är normalt och implicit 

svenskt (Rosvall 2005, s. 325). 

Stefan Jonssons artikel Facts of aesthetics and fictions of journalism – The logic of the 

media in the age of globalization (2004) handlar om medielogik ur ett globalt perpektiv. 

Studien behandlar främst medielogik och har postkoloniala inslag men lägger stor tyngd 

på kulturteorier. Jonsson (2004) tar upp att västerländsk nyhetsmedia lägger större fokus 

på nyhetshändelser som rör västliga medborgare än de gör på internationella katastrofer 

som krävt ett stort antal liv. Vidare menar Jonsson (2004) att nyhetslogiken består i en 

västligt kodad nyhetsvärdering. 

Förutom forskning inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga fältet är det värt 

att lyfta fram forskning som på olika sätt behandlar vaccination och allmänhetens syn på 

den. Detta motiveras av att uppsatsens fokus är nyhetsrapporteringen av 
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mässlingsutbrottet. Den här delen av forskningsfältet har fokus på folkhälsa. Förutom 

folkhälsovetenskap finns det skärningspunkter mellan medicin och statsvetenskap. Flera 

av studierna som studerats är inom det multidisciplinära området riskforskning. 

”Pandemic public health paradox”: Time series analysis of the 2009/10 influenza A 

/H1N1 epidemiology, media attention, risk perception and public reaction in 5 european 

countries  av Ralf Reintjes, Enny Das, Celine Klemm, Jan Hendrik Richardus, Verena 

Keßler och Amena Ahmads (2016), undersöker mediernas uppmärksamhet av 

influensan i relation till faktisk infektionsrisk. Forskarna analyserar även allmänhetens 

riskperception i förhållande till medierapporteringen. De kommer fram till att 

allmänhetens riskperception var baserad på medielogik, snarare än infektionslogik. 

Trots att studien undersöker medieinnehåll, och till viss del allmänhetens perception av 

medieinnehållet, så kan man inte räkna studie som medieforskning. 

Geoboo Songs artikel Understanding public perception of benefits and risks och 

childhood vaccinations in the United States (2014), behandlar den amerikanska 

allmänhetens perceptionsspridning av fördelar och risker gällande vaccination. 

Undersökningen påvisar att kulturellt förutfattade meningar har inverkan på 

riskperceptionen rörande vaccin. Studien tillämpar olika kulturteorier och behandlar 

riskperception inom fältet statsvetenskap. Även den här studien är inom 

folkhälsoområdet. 

Bergwall och Uhnoos har på Smittskyddsinstitutets uppdrag författat rapporten: 

Betydelsen av sociala medier för beslut om vaccination – en litteraturöversikt (2013). 

Rapportens syfte är att undersöka vilken betydelse sociala medier har för beslut om 

vaccination. Bergwall och Uhnoos (2013) kommer fram till att framväxten av sociala 

medier gett ny energi till antivaccinationsrörelsen och att de i och med den digitala 

revolutionen har hela världen som sin målgrupp. 

Även om studier inom folkhälsa delvis har undersökt medier, gör det inte nödvändigtvis 

forskningen till medievetenskaplig. Varför inte då, kan man fråga sig? För det första 

behandlar de nämnda studierna inte primärt mediernas egenskaper, vilket borde vara 

fokus för en medieforskare. Möjligen behandlar Reintjes et al. medieinnehåll men det 

gör det på ett väldigt abstrakt sätt. En flyktig receptionsanalys och kvantitativ 

innehållsanalys räcker kanske inte för att säga något om medierna eller mottagarens 

relation till medier? För det andra behöver man nog även säga något om 
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medieinnehållets kvalitativa egenskaper, särskilt om man studerar riskperception. Det är 

alltså således relevant att inte enbart studera vad utan även hur. En ytterligare parameter 

som inte gör Reintjes et al. studie till medievetenskaplig är dess teoretiska 

utgångspunkt. En medievetare hade troligtvis haft mottagarens riskperception som 

medial konstruktion som teoretisk utgångspunkt. 

I det kommande teoriavsnittet kommer därför fokus istället att ligga på teorier från 

medie- och kommunikationsvetenskaplig forskning. 

Teoretiska perspektiv 
För att förstå hur nyheter kan bidra till att konstruera olika identiteter kommer vissa 

teoretiska perspektiv kommer att tas upp närmare, nämligen: medielogik, nyheter som 

kulturell gemenskap och ”vi och dem”. Detta motiveras av uppsatsens syfte, vilket 

handlar om att kritiskt studera nyheter och nyhetsproduktion. Nämligen att ur ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv undersöka hur olika grupper framställs i Göteborgs-

Postens rapportering av mässlingsutbrottet i Göteborg under vintern 2017-2018. 

Nyhetslogik 
Nyhetslogik tar fasta på hur olika regler, konventioner, ideal och begränsningar 

påverkar nyheterna, dess produktion och dess relation med det omgivande samhället 

(Brune 2004, s. 23). De kommunikationsformer som används av nyhetsmedierna när de 

alstrar, presenterar och överför information kan beskriva det som kallas för nyhets- eller 

medielogik (Brune 2004, s. 23). Brunes idéer om medielogik grundas i bl.a. Kent Asps, 

David Altheides och Robert Snows forskning. Asp (1990) menar att den redaktionella 

journalistiska arbetsprocessen har tre styrfält; marknaden, ideologin och normsystem. 

Vad som blir en nyhet påverkas av händelsens nyhetsvärde på publikmarknaden, 

händelsens ideologiska värde för mediehuset och hur händelsen passa in i medielogiken 

(Asp 1990, s.9).  

Vissa händelser antas sålunda bli nyheter, inte på grund av nyhetsvärde 
eller ideologiskt värde, utanför att de passar mediernas arbetslogik. Och 
vissa händelser – som har ett stort nyhetsvärde – blir inte nyheter därför 
att de inte passar medielogiken (Asp 1990, s. 9) 

Altheide och Snows forskning (1991) kretsar mest kring Tv-mediet och Tv-nyheter. De 

menar att nyhetslogiken styr även andra saker än nyhetsproduktionen, såsom politisk 

kommunikation, organisationskommunikation och strategisk kommunikation. Enligt 

Altheide och Snow (1991, s. 72), så var merparten av väldens politiska händelser mellan 
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1989-1990, influerade av media och särskilt Tv-nyheter. Brune (2004, s. 23) delar deras 

ståndpunkt att nyhetslogiken sträcker sig bortom nyhetsproduktionen. Enligt Brune 

(2004, s. 23) har nyhetsjournalistiken utvecklats till ett diskursivt fält, som både har 

möjlighet att nå en stor daglig publik och besitter makt att orkestrera och rangordna 

andra samhälleliga diskurser. Vidare menar Brune att nyhetsjournalistikens 

produktionsvillkor påverkar nyhetslogiken, både när det gäller distribution och 

journalisternas arbetsvillkor (Brune, s. 24). En vidare tolkning att det omvända även 

gäller, det vill säga att nyhetslogiken även påverkar produktionsvillkoren verkar rimlig. 

Enligt Brune har nyhetsjournalistiken en inneboende motsägelsefullhet. Den har ett 

tydligt sanningsanspråk och ska skildra verkligheten, men ska samtidigt anpassa dessa 

verkliga händelser till den form och det innehåll som mediet tillåter. Ett sådant 

nyhetslogiskt drag är att sammanfatta dagens viktigaste händelser (Brune, ss. 24-25). 

Detta har att göra med det som brukar kallas nyhetsvärdering. En nyhetsvärdering görs 

för att bestämma vilken händelse som är tillräckligt intressant för att få kvalificera sig 

som nyhet. (Brune, s. 25). På så sätt utgör nyhetslogiken ett socialt fenomen, genom 

vilket nyheter konstrueras. 

Brune verkar sammanställa nyhetslogik med nyhetsvärdering medan Asp ser 

medielogik som något som är skilt från själva nyhetsvärderingen. Medielogik för Asp 

verkar vara fokuserat på den journalistiska arbetsprocessen och journalistikens 

produktionsvillkor (Asp 1990). Detta kan bero på journalistikens utveckling. 

Uppsatsens perspektiv ligger i detta fall närmare Brune: nyhetsvärdering och 

produktionsvillkor utgör gemensamt förutsättning för medielogik.  

Olofsson (2011, s. 559) menar att nyhetsvärdering som journalistisk praktik påverkar 

vilka nyheter som rapporteras och inte gör det. Hon menar att journalister anpassar sitt 

urval och sin nyhetsvärdering efter vad de tror att allmänheten är intresserad av.  

Enligt Boden (2016, s. 131) är positiva nyheter inga nyheter (i västvärlden) och därmed 

rättfärdigas och förklaras att nyheter med negativ vinkling får stort utrymme i ledande 

västlig press. 
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Social medielogik 
Digitaliseringens utveckling har påverkat journalistiken och nyhetsproduktionen. Det är 

därför nödvändigt att även säga något om den sociala medielogiken.2  

Redan i Oscar Westlunds avhandling Cross-media news work: sensemaking of the 

mobile media (r)evolution  2011 (ss. 5-7) framgick det att ny teknologi bidragit till att 

omforma medielandskapet och att journalistiken anpassat sig efter den sociala 

medielogiken. Westlund menar i sin senare forskning (2017b) att digitaliseringen de 

senaste 20 åren har förändrat journalistiken på ett fundamentalt sätt, och därmed de 

aktörer och institutioner som bedriver journalistiskt arbete. På så sätt har traditionella 

medieaktörer sökt anpassa sig efter digitaliserings premisser. Enligt Alfred Hermida 

(2016, s. 81) har ny teknologi gett upphov till nya medier som i sig påverkat bland annat 

hur nyheter produceras och distribueras. Han anser att sociala medier omdefinierat vilka 

händelser som blir nyheter och att digitaliseringen därmed påverkat den traditionella 

nyhetsvärderingen (Hermida 2016, s. 85). Vidare menar Hermida att kontexten för 

journalistik har förändrats och att sociala medier har påverkat normen inom den 

journalistiska praktiken som profession (Hermida 2016, s. 87). Enligt Sharon Merazzizi 

Papacharissi (2016, s. 95) har sociala medier bidragit till att nyhetsflödet har utvecklats 

bortom en traditionell nyhetslogik. Hon menar att konsekvens av detta blivit att 

begreppen gatekeeping och framing fått nya innebörder. Andrew Chadwick (2015) ger 

exempel på det han kallar ett hybrid mediasystem. Ett system där logik från gamla och 

nya medier beblandas. Han exemplifierar med hur (nyhets)medier ständigt förhåller sig 

till sociala medier, genom till exempel segment som ”vad talar folk på sociala medier 

om idag?”. 

Nyheter som gemenskap och ritual 
Enligt Brune kan ett kritiskt perspektiv på nyheter och att se nyheter som kulturell 

ritual, bidra till att avtäcka föreställningar och ideal inom nyhetsberättandet (Brune 

2004, s. 24). Enligt Brune är nyhetsmedier ständigt beroende av vad andra nyhetsmedier 

skriver. Detta kallar hon nyhetsjournalistikens tolkningsgemenskap. Detta tar sig uttryck 

i både vad som rapporteras och hur något rapporteras (Brune 2004, ss. 28-29). Brune 

(2004, ss. 30-31) använder sig av ett kulturteoretiskt perspektiv. Även Altheide och 

                                                 
2 Det finns många forskare som har skrivit om detta, inte minst gällande medialiseringen och synen på 
publiken/mottagaren/prosumenten. Uppsatsens fokus är främst hur journalistiken har blivit tvungen att 
förhålla sig till en social medielogik. Därför ligger fokus på några enstaka forskare, vars forskning ligger 
nära i tid och rum. 
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Snow (1991) lutar sig mot kulturteoretiska perspektiv och menar att medierna är en del 

av vår kultur eftersom de har en så stor del i våra dagliga liv. Vidare menar de att 

populärkultur till stor del grundas på massmedialt innehåll och att man på så sätt kan se 

medierna som en social kraft med sin egen logik. Därmed menar de att medielogiken 

konstruerar en mediekultur (Altheide, Snow 1991). Peter Dahlgren och Colin Sparks 

(1992) menar också att nyhetsjournalistik kan ses som en kulturell eller rent av 

popkulturell produkt. Dahlgren använder kulturstudier för att se journalistik som 

populärkultur. De menar att kulturstudier hävdar att journalistiken är en del 

populärkulturen, snarar än att de är separerade (Dahlgren & Sparks 1992, s. 18). 

Nyhetsjournalistiken överför inte bara information utan skapar även mening för oss och 

vår omvärld (Dahlgren & Sparks 1992). För att vi som massa eller publik ska kunna ta 

emot masskommunikation, krävs att vi har gemensamma referensramar. Journalistik 

odlar som masskommunikativ genre en känsla av kollektiv tillhörighet, menar Dahlgren 

& Sparks (1992, s. 17). Vidare menar de (1992, s. 6) att populärkultur är ett sätt att se 

”annanhet”, det vill säga, det som ses som exotiskt och vulgärt. Det som ”de andra” 

men inte jag själv utövar. Dahlgren (1990)  menar även att nyhetsberättandet kan ses 

som moralbärande i vår kultur. Enligt Carey (1989, ss. 18-22) kan nyheter ses som ritual 

på så sätt att den gestaltar berättelser/händelser, där kulturens gemensamma värderingar 

speglas. Medier och i synnerhet nyhetsmedier besitter en rituell och meningsskapande 

funktion genom berättelser och budskap (Brune 2004 , s. 23). Det är inte bara 

nyhetskriterier eller nyhetslogik som spelar roll för nyhetsproduktionen. Brune (2004) 

menar även att gemensamma kulturella föreställningar spelar en roll för nyheter sett 

som ritual. Hon exemplifierar hur särskilt svarta skildras med negativa 

epitet/konnotationer i både amerikansk och brittisk kontext (Brune 2004, ss. 30-31).  

Jonsson för samman teorier om medielogik, kulturell gemenskap och globalisering. Han 

menar att i och med att mediebranschen blivit mer globaliserad, så gör västliga medier 

ett universellt giltighetsanspråk (Jonsson 2004, s. 57). Jonsson (2004) tar upp att 

västerländsk nyhetsmedia lägger större fokus på nyhetshändelser som rör västliga 

medborgare än de gör på internationella katastrofer som krävt ett stort antal liv. Således 

är nyhetsvärderingen kulturbunden. Detta tangerar både nyhetslogik och implicit ”den 

andre”, det vill säga hur vår nyhetsvärdering är kulturellt orienterad. Jonsson menar att 

det finns en kulturell västlig kodad dominans över nyhetsvärderingen, samt att denna 

västliga dominans gör anspråk på att vara universellt allmängiltig (Jonsson 2004, s. 59). 
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Nyhetsrapporteringen handlar sällan om rent rasistiska utsagor utan om nedvärderande 

stereotyper (Lule 1997 , s. 389). Lules studie påvisar hur stereotyper åberopas på ett 

subtilt sätt genom språk, konventioner och mediernas narrativa form (Lule 1997, s. 

389).  Ekecrantz och Olsson (1994, s. 62) ser nyheter som en plattform där ett ”vi” 

konstrueras genom sociokulturell gemenskap. De menar att nyheterna i och med sin 

världsbeskrivning skapar ett tid-rum där bl.a. ”vi”-et konstrueras. Enligt Brune (2004 ss. 

33) menar de att ”vi”-et bestäms genom att nyheter etablerar gränsdragning mellan ”vi” 

och ”icke-vi”. 

Vi och dem 
Enligt Brune tillämpar postkolonial teori ett kritiskt perspektiv på västerländska 

identitetsdiskurser (2004, s.32). Enligt postkolonial teori  präglas det moderna 

västerländska samhället fortfarande av de tankestrukturer som rättfärdigade 

kolonialismen (Brune 2004, s. 33). Brune menar därmed att rasismen utgör en latent 

omedveten dimension av vår föreställningsvärld, inbäddad i de språkliga kategorier med 

hjälp av vilka vi definierar vår omvärld (Brune 2004, s.32). 

I sin undersökning driver Brune (2004, s. 9) en genomgående tes att fragment av 

nationalistiska diskurser aktualiseras inom nyhetsjournalistiken och dess förhållande till 

invandare och flyktingar. 

Kvardröjande koloniala synsätt gör det ännu möjligt i de stora nationella 
nyhetsmedierna att definiera och rangordna platser, kulturer, nationer, 
religioner och etniska grupper i enlighet med idéer där ”vi” som talar är 
on the top of all och använder mediernas symboliska makt för att bekräfta 
”vår” överlägsenhet. (Brune 2004, s.9) 

Hon menar vidare att journalistisk omvärldsrapportering bidrar till nationellt och 

kulturellt identitetsskapande (Brune 2004, s. 10). Enligt Brune (2004, s. 368) uppstår 

medieinvandraren mellan myndigheters diskurser, nyhetsbranschens rutiner samt de 

bredare föreställningar som finns om ”oss” och ”de andra”. Brune menar att 

flyktingar/invandrare och rasister konstrueras som motpoler i nyhetsrapporteringen och 

som symboler för ordningsbrott. Vidare menar hon att nyheternas invandrare står i 

kontrast till ett vi som representerar ett status quo eller en normal ordning Brune 2004, 

ss. 357, 363). 

I vissa fall talar man mer om kulturella skillnader mellan olika samhällsgrupper än om 

etniska. Balibar (1991, s. 21) menar att kulturell rasism används för att beskriva de 

diskurser som domineras av kulturella skillnader mellan grupper, snarare än etniska. 
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Han beskriver en ny rasism utan raser som en del av den avkolonialiserade eran. Brune 

(2004, s. 33) menar att spår av rasistisk ideologi lever kvar och utgör tolkningsrepertoar 

genom att göra åtskillnad mellan samhällsgrupper. Inom tolkningsrepertoaren bemöts 

inte de som klassificeras som ”andra” som individer, utan som exponenter för sin kultur 

eller etnicitet (Brune 2004, s.33). Vidare menar hon att rasism som tolkningsrepertoar 

fungerar genom utestängningar och stereotypiseringar. Kulturell rasism är således något 

annat än det som vanligtvis förknippas med biologisk raslära. Brune (2014, s.33) menar 

att det finns starka skäl till att kalla föreställningar om kulturella såväl som etniska 

kategorier som motiverar diskriminering för rasism även om det inte inkluderar idéer 

om rasåtskillnad. Brune ser därmed kulturell rasism som en utestängningsprocess (2004, 

s.34).  

Föreställningen om ”den andre” är central inom postkolonial teoribildning. Det handlar 

om identitetskonstruktion och att vår identitet blir synlig fört i förhållande till ”den 

andres” (Brune 2004, s.35). Brune menar att särskillnaden kan ses som en oskyldig 

verksamhet men att det för varje ”vi” även etableras ett ”de” (andra), som står i kontrast 

till ”vi” (2004, s. 36). Processen genom vilka ”den andre” konstrueras kallar Brune för 

”andrande” (2004, s. 36). Genom ”andrande” tillskriver ”vi” de ”andra” vissa 

egenskaper inom vår kultur, som inte ryms inom vårt samhällsideal menar Brune (2004, 

s. 37). 

Idén att vi påför de Andra just det som vi upplever som oacceptabelt hos 
oss själva och i vårt samhälle har använts för att beskriva de former som 
stereotypa uppfattningar om andra folk tar sig (Brune 2004, s. 38). 

Olofsson (2011) lutar sig mycket mot begreppen ”vi och dem” och hur konstruktionen 

av ”de andra” sker inom medierna. Hon menar att en konstruktion av ”de andra” även 

kan ske genom att exkludera ”dem” i nyhetsrapportering. Hennes studie visar att 

mediekonstruktionen av svenskhet gällande rapporteringen om Tsunamin var influerad 

av stereotyper och nationalistiska värderingar (Olofsson 2011, s.557). Enligt Olofsson 

interagerar den journalistiska urvalsprocessen och nyhetsvärderingen med 

samhällsnormer och maktrelationer. I en kaotiskt och stressat arbetsflöde menar hon att 

en sådan underliggande diskurs avslöjas. Således menar hon att nyhetsrapporteringen 

blir mer stereotypiserad, partisk och även får en ideologisk inramning. Genom att 

använda vi och dem kan man uppdaga för givet antagna, vita kontexter som både verkar 

socialt och kulturellt, menar Olofsson (2011).  
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Postkolonial teori har som visat starka band till kolonialtidens föreställningar om ”den 

andre” samt rasistiska diskurser. Uppsatsens perspektiv är att både bibehålla detta 

synsätt men samtidigt lyft blicken något för att öppna upp för ytterligare ”andranden”. 

Det kan tänkas att det inom en kultur finns subkulturer där det konstrueras 

inomkulturella ”vi och dem”.  

Sammanfattning av teoretiska perspektiv 
Som man kan se är det inte helt vattentäta skott mellan de olika teoribildningarna. De 

både korsbefruktar varandra och har med varandra att göra. Inte minns postkoloniala 

teorier och teorier om medielogik. Altheide och Snows forskning (1991) 

sammankopplar medielogik/nyhetslogik och nyheter som kulturell gemenskap. Genom 

att medierna genom sin speciella logik konstruerar en mediekultur påverkar denna logik 

vår kulturella tolkningsgemenskap. Således har nyhetslogiken en makt som sträcker sig 

långt bortom nyhetsproduktionen. Resultaten från Brunes studier (2004) tyder på att 

medielogik/nyhetslogik till stor del påverkar redan befintlig idé om den andre och 

produktionen av den som stereotyp. Detta synsätt delas av Olofsson (2011) och Boden 

(2016).  

Inom medielogiken finns idéer om att en västlig diskurs är dominant och på så vis blir 

nyhetsvärderingen kulturbunden så att den premierar ett västligt perspektiv. Även att se 

nyheter som kulturell gemenskap påverkas av en kulturellt västlig diskurs. Kulturellt 

gemensamma värderingar skapas inom populärkulturen, som journalistiken är en del av. 

För att konstruera en kulturell gemenskap odlas ett vi som är skilt från ”de andra”. 

”Annanheten” får således representera det kulturella brottet emot den rådande ordningen 

eller till och med den rådande normen.  

Med tanke på de teoretiska utgångspunkterna är det rimligt att välja en metod inom 

socialkonstruktivistisk tradition. Det är även lämpligt att använda en metod som 

studerar makt genom språket. Således har uppsatsen valt att undersöka diskurser och 

dess sociala praktik genom kritisk diskursanalys. 

Metodologi, metod och material 

Diskursanalys 
Enligt Winther Jørgensen & Phillips (2000, ss. 9, 16) är samtliga diskursanalytiska 

inriktningar sprungna ur strukturalistisk och poststrukturalistisk språkteori, som i sin tur 

härstammarstammar från en socialkonstruktionistisk tradition. Enligt Kristina Boréus 
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(2012, ss. 379f) är diskursanalys som vetenskaps- och samhällsteori påverkad av olika 

idétraditioner, som exempelvis lingvistisk strukturalism, poststrukturalism, hermeneutik 

och marxism. Enligt Boréus (2012, s. 358) har diskursanalysen sina rötter i Michael 

Foucaults teorier och empiriska undersökningar.3 I hans arkeologi definierar han diskurs 

efter vilka utsagor som kan sägas, tänkas och därmed bli accepterade och legitimerade 

under en viss epok (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 19).  

Kritisk diskursanalys 
Kritisk diskursanalys [CDA]4 grundas på strukturalistisk och poststrukturalistisk 

språkfilosofi, nämligen kritisk lingvistik, och har synen att man får tillträde till 

verkligheten genom språket (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 15; Bruhn Jensen 

2012, s. 114). Norman Fairclough är en av forskarna som dominerar fältet och enligt 

Boréus har hans CDA en tydlig förklarande ansats (Boréus 2012, s 380).5 Fairclough ser 

diskurs inte bara som konstituerande, utan även som konstituerad. Enligt hans 

perspektiv bidrar diskursen till att forma den sociala verkligheten genom produktion, 

reproduktion eller transformation (Winther Jørgensen & Phillips 2000, ss. 13,71). Enligt 

Boréus (2012, ss. 358-364) är Faircloughs diskursdefinition mer avgränsad än 

Foucaults, som har ett bredare anslag och betydligt luddigare gränser. Detta gäller 

framför allt diskursens utkant och vad som innefattas inom diskursens gränser (se 

Faircloughs diskursbegrepp nedan). 

Enlig Bruhn Jensen (2012, s. 114) ger CDA ett betydande bidrag till studier av 

mediediskurser, både teoretiskt och metodologiskt. Enligt honom består CDAs 

teoretiska ramverk i att relatera textuella drag och egenskaper, först till en konkret social 

situation (diskursiv praktik) och sedan till bredare sociala processer (social praktik). 

Den diskursanalytiska delen (diskursiv praktik) har som syfte att koppla samman texten 

med social praktik, och således mediera mikronivå med makronivå. Inom Faircloughs 

CDA ses språket som en social praktik där diskursen bidrar till att dels reproducera 

status quo, men även att förändra den (Bruhn Jensen 2012, s. 115). Därmed ser 

Fairclough, enligt Winther Jørgensen & Phillips (2000, s.71), diskursen som en viktig 

del av den sociala praktiken, där den kan bidra till att reproducera eller transformera 

                                                 
3 Enligt Boréus (2012, s. 358) har Foucault inte alls lika starka kopplingar till strukturalistiska lingvistiska 
språktraditioner. 
4 Kallad CDA efter critical discourse analysis. 
5 Även om Boréus (2012, s. 380)  nämner att Fairclough själv anser att hans CDA både har en förklarande 
och tolkande ambition. 



 

14 
 

kunskap, identiteter och sociala relationer. Hos Fairclough har den diskursiva och den 

sociala praktiken ett dialektiskt förhållande till varandra. 

I mångt och mycket delar uppsatsens Faircloughs metodologiska perspektiv. Uppsatsen 

har utgått ifrån att diskurs är konstituerande men även konstituerad. Den har också 

liksom Fairclough, en förklarande ambition men lutar sig även en aning åt det tolkande 

hållet.  

Faircloughs diskursbegrepp 
Fairclough betraktar diskurs dels som talade och skrivna utsagor, men även som social 

praktik (Fairclough 1995a, s.131). Han förklarar att diskurs som begrepp har rötter i två 

olika traditioner. Inom språk- och lingvistikforskning utgör diskurs social handling och 

interaktion. Inom poststrukturalistisk tradition, som till exempel hos Foucault, används 

diskursbegreppet som ett sätt att konstruera verkligheten – som en form av kunskap. 

Fairclough menar att hans diskursbegrepp åberopar båda dessa traditioners användning 

av begreppet (Fairclough 1995b, s. 18). Han lägger dock tonvikt på att se diskurs i form 

av social praktik (Fairclough 1995a, s. 7). Dock är hans sätt att betrakta diskursordning 

och diskursiva praktiker starkt influerade av Foucault (Fairclough 1995a, s. 12). I 

uppsatsen har diskursdefinition gjorts strategiskt i förhållande till materialet. 

Faircloughs syn på ideologi 
Fairclough ser diskurs som en manifestation av ideologin (Fairclough 1995a, s. 73). 

Vidare menar han att en text kan tolkas på många olika sätt. Dock understryker han att 

man kan tala om en viss dominerande läsning, baserat på textens implicita mening. Han 

menar att texten riktas mot en ideal uttolkare som kommer att ta till sig denna implicita 

mening. Fairclough drar paralleller mellan detta synsätt och det Stuart Hall kallar 

dominant-hegemonisk läsning (Fairclough 1995b, s 122). Enligt Fairclough är både 

språkbruk och diskurser ideologiskt utrustade i olika grad. Vidare positionerar han sig 

mot Foucaults syn på Ideologi. Enligt Fairclough så motsäger sig Foucault  helt ideologi 

som begrepp (Fairclough 1995a, s.82), något som även beskrivs av Winther Jørgensen 

& Phillips (2000, ss. 24, 69). 

Kritisk diskursanalys som metod och tillvägagångssätt 
För att uppfylla syftet, har uppsatsen använt sig av kritisk diskursanalys för att analysera 

materialet. I metod och tillvägagångssätt har uppsatsen lutat sig mycket emot 

Faircloughs kritiska diskursanalys. 
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Liksom Fairclough har uppsatsen betraktat en kommunikativ händelse ur tre 

dimensioner: text, diskursiv praktik och social praktik. Analysen har således skett i tre 

steg: 

1. Analys av textens egenskaper (genom lingvistisk uppbyggnad) 

2. Analys av produktions- och konsumtionsvillkor förbundna med diskursiv 

praktik (diskurser som artikuleras i textens produktion och konsumtion) 

3. Makroanalys av den bredare sociala praktiken som den kommunikativa 

händelsen är en del av (reproducerar eller omstrukturerar den diskursiva 

praktiken diskursordningen och vilka konsekvenser får detta för den sociala 

praktiken) (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.72). 

Uppsatsen har till att börja med genomfört en detaljerad textanalys. Potentiellt har 

textanalysen möjlighet att lingvistiskt blottlägga diskursiva processer. Uppsatsen har 

kombinerat den lingvistiska delen med social analys för att koppla själva texten till 

sociala och kulturella processer. I enlighet med Faircloughs teorier, har uppsatsen 

analyserat social praktik genom att fokusera på sociala strukturer och maktrelationer 

(Winther Jørgensen, Phillips 2000, s.72). 

Textanalys 
När det gäller den textanalytiska delen, har uppsatsen använt sig av det metodiska 

angreppssätt som används i Analysing newspapers – An approach from critical 

discourse analysis (Richarson 2007, ss. 46-74). Dock har Richardsons metod inte 

använts i sin helhet, utan de delar av Richardsons metodverktyg som varit adekvata för 

frågeställningen och materialet har använts. 

Richardsons metod är ett hopkok av olik diskursanalytiska angreppssätt. Förutom 

inspiration från Fairclough finns spår av Martin Reisigl, Ruth Wodak och Teun Van 

Dijk. Som tidigare nämnt kan man tala om mikro- och makroanalys inom CDA. Inom 

själva textanalysen finns också dessa analysnivåer.  

Textanalytisk mikronivå: 

• Lexikalitet (referentiella strategier, ordval och utsagor) 
• Syntax (transitivitet) 
• Modalitet 
• Antaganden 
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Textanalytisk makronivå: 

• Retoriska grepp (överdrift, metafor, metonym, neologism och ordvits) 

Diskursiv praktik 
I analysens andra steg har olika diskurser och genrer som förekommer i texten 

definierats. Vidare har relationen mellan texterna analyseras genom intertextualitet. Den 

diskursiva praktiken har vidare analyserats genom att textens produktions- och 

konsumtionsvillkor studerats. Analysen av den diskursiva praktiken bygger inte som 

textanalysen på Richardsons metod, utan har baserats på Faircloughs egna metoder 

nämnda i Critical discourse analysis: the critical study of language (1995a) och Media 

discourse (1995b). Detta gäller även analysen av den sociala praktiken. 

Social praktik 
I det tredje steget i analysen, har relationen och hierarkin mellan diskurserna emellan – 

den så kallade diskursordningen analyserats. Analysen av den sociala praktiken har 

avsett att sammanfläta resultaten av den lingvistiska analysen och diskursanalysen, för 

att vidare relatera resultaten till en bredare social praktik. För att analysera den bredare 

sociala praktiken, har uppsatsen applicerat postkoloniala teorier, teorier om medielogik 

och nyheter som kulturell gemenskap. 

Material och urval 
Sökning av material har gjorts genom att söka efter ”mässling AND 

Vaccinationsmotståndare” och ”mässling AND flyktingar” i mediearkivet Retriever. 

Samtliga sökningar gjordes inom perioden för mässlingsutbrottet då det skrevs flest 

artiklar i ämnet, nämligen december 2017 och januari 2018. Bland sökträffarna finns 

artiklar som både är publicerade digitalt och i tryck. Sökningen gav 18 respektive 18 

träffar i Retriever och ett urval gjordes på sammanlagt 4 artiklar för vidare granskning. 

Vidare gjordes en sökning mot webbpublicerade artiklar i Göteborgs-Posten [G-P] 

innehållande ordet ”mässling” under samma tidsperiod. Detta motiveras av att 

mässlingsutbrottet ägde rum i Göteborg och västra Sverige, och att G-P således borde 

haft ett stort intresse av att rapportera om utbrottet. Sökträffarna visar totalt 63 st. 

artiklar6. Sammanlagt gjordes ett urval av 16 st. artiklar för vidare granskning. 

                                                 
6 Flera av dem är så kallade re-writes, alltså journalistiskt material som byggts på eller justerats av samma 
eller andra journalister och återpublicerats på webben. 
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Urvalet gjordes i första hand med kriterierna att artikeln ska behandla mässlingsutbrottet 

vintern 2017-2018 i Göteborg och att den ska skildra icke vaccinerade grupper. I det 

första urvalet har nästan uteslutande artiklar publicerade under januari 2018 valts ut. 

Dock har som sagt artiklar publicerade även under december 2017 granskats. Detta kan 

förklaras av att det var under januari 2018 som det publicerades flest artiklar om 

mässlingsutbrottet, nämligen 2.638 st.7. En del sökträffar innebar artiklar skrivna på 

bloggar och sådana har diskvalificerat sig till urvalet.  

I urvalets andra steg har de 10 artiklar valts ut, som ansågs ha högst relevans för 

undersökningen.  De 10 artiklar som utgör det studerade materialet har fåtts fram genom 

sökning i mediearkivet Retriever. De har undersökts som utdrag i Retriever. Samtliga 

artiklar som undersökts är webbpublikationer. Dock har de inte undersökts som sådana 

utan har lästs och analyserats i Retriever som utdrag.8 URL har inte konsekvent kunnat 

fås fram, vilket beror på att artikeln har ändrats, tagits bort eller inte är tillgänglig om 

man inte betalar prenumerationsavgift. De undersökta artiklar torde beaktas som 

elektronisk källa. Dock har inte det av ovanstående anledning inte angetts URL eller 

datum för när artikeln var hämtad på webben. De undersökta artiklarna finns listade som 

elektronisk källa i referenslistan. 

Man kan diskutera huruvida den enskilde skribenten borde utgöra källa i en analys som 

handlar om att kritiskt granska bland annat den journalistiska praktiken. Det finns en 

poäng att fundera över detta, särskilt då den journalistiska institutionen kan ses som 

avsändare. Uppsatsen har behandlat källorna i det undersökta materialet på det sätt 

Harvardsystemet (Högskolan i Borås 2017, s. 18) förespråkar att man behandlar 

tidningsartiklar. Således hänvisar uppsatsen till det undersökta materialet genom att i 

löptexten referera till artikelförfattare och årtal. Vid längre citat har dock även tidning 

och datum att anges. Tidningsartiklarna i inledningen har behandlats på samma sätt. 

En mindre kvantitativ undersökning har gjort av materialet som visar att materialet 

främst omfattas av artiklar men även av några ledare och en krönika. Vidare består 

materialet mestadels av dagstidningar. Samtliga artiklar är webbpublicerade. De flesta 

är även publicerade i tryck, förutom några undantag. Av undersökningen framgår att 

                                                 
7 Enligt mediearkivet Retriever publicerades det under december 2017 sammanlagt 771 st. artiklar. 
8 Re-writes gör att det kan finnas ett utdrag i Retriever för varje elektronisk publikation. En artikel som 
undersöktes hade enligt retriever fyra webbpubliceringar samma datum. Detta är värt att notera eftersom 
innehållet skiljde sig åt mellan publiceringarna. 
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några av artiklarna har återpublicerats. En sökning i mediearkivet Retriever visar att två 

av artiklarna var särskilt frekvent förekommande i återpubliceringar. 

Tabell 1 

Datum Tidning Tidningstyp Författare

journalistisk 

genre Publiceringstyp politisk hemvist Antal rewrites Kommentar

2017-12-25 GP Dagstidning Mächs, mattias (TT) Artikel Webb oberoende liberal 1, Rewrite från TT (tryck)

TT original, identisk 

återpublicering

2018-01-03 GP Dagstidning

Boscanin, 

Alexandra Ledare Webb (tryck 4/1) oberoende liberal 0

2018-01-03 GP Dagstidning

Elbied Pettersson, 

Gabriella Artikel Webb oberoende liberal 4

2018-01-04

Arbetarbla

det Dagstidning Wennberg, Jenny Ledare Wbb, tryck Socialdemokratisk

1, (Dalademokraten 8/1 i 

tyck och på webben 7/1)

identisk återpublicering. 

Del av 

mittmediakoncernen

2018-01-04 GP Dagstidning Moberg, Carl Artikel Webb oberoende liberal 0 Ej tryckt

2018-01-05 Expressen

kvällstidning

/tabloid

Johansson, Filip & 

Rogsten, Eva & 

Asplid, Åsa Artikel

Webb (tryckt i 

kvällsposten, GT 

och expressen 

5/1 oberoende liberal

1, 3 identiska tryck av 

återpublicering fler artikelfröfattare

2018-01-05 GP Dagstidning

Mächs, mattias 

(TT), Lauffs, Tomas Artikel

Webb (tryckt av 

TT) oberoende liberal 23 TT original

2018-01-06 GP Dagstidning Nilsson, Johan TT Artikel

Webb (tryckt av 

TT och 

återpublicerad i 

tryck av 3 

dagstidningar) 38 (1 av TT) TT original

2018-01-08 GP Dagstidning Sonesson, Jenny Ledare (webb, tryck) oberoende liberal 0

2018-01-22

Dalademok

raten Dagstidning Götesson, Lennart Krönika (webb, tryck) Socialdemokratisk 2

rewritad först på 

webben sedan i 

tidningen 22/1 och 23/1

 

Metodreflektion 
Diskursanalytisk metod lämpar sig bra för uppsatsen ändamål eftersom den analyserar 

hur makt tar sig uttryck genom språket (Boréus ss. 399ff). Att använda sig av en kritisk 

diskursanalys är lämpligt när man vill studera bredare sociala praktiker med exempelvis 

postkolonialt perspektiv, vilket är uppsatsens mål. Vidare är CDA en lämplig metod när 

man vill undersöka kommunikationsprocesser inom till exempel medier (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, s. 8). 

Generella problem med diskursanalys 
Inom diskursanalysen finns en verktygslåda med en massa olika metoder och teorier 

(Boréus 2012, s. 403). Det finns dels en risk att man i detalj inte redovisar samtliga 

metodologiska grepp, dels att man inte har tillräckligt tydlig koppling mellan teori och 

empiri. Boréus (2012, s. 403)  menar att man måste kunna se hur slutsatserna är 

kopplade till empirin, och att det särskilt ligger en utmaning i att integrera den sociala 

praktiken på ett genomskinligt sätt. För att undvika oklarheter har uppsatsen siktat på att 

tydligt redovisa vilka teorier och metodologiska ansatser som avsetts användas, samt 

tydligt koppla teoretiska perspektiv till empiriska fynd. 
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Kritisk diskursanalys 

Reliabilitet 

Kristina Boréus (2012, s. 405) anser att studier som använder sig av lingvistiska 

textnära metoder som syntaxanalys, har bättre förutsättningar rörande reliabilitet än 

diskursanalytiska metoder som inte har det. Då det blir en större transparens med dessa 

metodverktyg ökar även förutsättningarna för god intersubjektivitet. Med de kriterierna 

är kritisk diskursanalys [CDA]9 ett gott metodval. Enligt Boréus (2012, s. 406) är 

noggranna förklaringar för undersökningens förfarande grundläggande för god 

intersubjektivitet. Därför inleds varje analysdel med förklaring hur resultaten och 

analysen kommer att redovisat. Där det varit befogat finns redogörelse för vad fynden i 

delanalysen kan säga om språket eller diskursen som helhet, som till exempel lexikal 

analys. Uppsatsen avser att hålla isär analys och tolkning så långt som det är möjligt för 

att inte dra förhastade slutsatser eller låta förutfattade meningar påverka studiens 

reliabilitet. 

Validitet 

När det gäller validiteten så har uppsatsen avsett att ha så tydlig koppling mellan 

textanalysen och analysen av den sociala praktiken som möjligt. På så sätt blir analysen 

stringent och genomskinligheten god. För att framhäva koherensen har uppsatsen även 

tydligt redogjort för stegen mellan textanalys – analys av diskursiv praktik – analys av 

social praktik. För att ytterligare öka genomskinligheten har uppsatsen använt frikostigt 

med citat i samtliga analysdelar. 

När det gäller maktaspekten nämner Boréus (2012) att validiteten är beroende av vilken 

maktdefinition undersökningen har. Uppsatsen har sett makten ur en diskursiv aspekt, 

det vill säga att makt är något som utövas diskursivt genom språket.  

När det gäller Faircloughs tredje analysdimension (makroanalysen) nämner Boréus  

(2012, ss. 406f) att det finns en risk att den enbart är grundad på sunt förnuft. Analysen 

av den sociala praktiken ska vara lika genomarbetad som textanalysen menar hon. 

Andra möjliga metoder 
Ett annat möjligt sätt att behandla den sociala praktiken, vore att fokusera på konkreta 

sociala handlingar. Man skulle då kunna använda så kallad medierad diskursanalys 

                                                 
9 Critical discourse analysis. 
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[MDA] 10. Detta grepp, som presenteras i Bruhn Jensen (2012, s. 119), är ett slags CDA 

fast baklänges. MDA undersöker makrofenomenet genom en konkret social situation. 

Fortsättningsvis studeras hur sociala aktörer uppför dessa fenomen materiellt och 

diskursivt, på mikronivå. Dessa empiriska fynd kan sedan kopplas till en kontextuell 

textproduktion. MDA har en etnografisk forskningsansats och är mer empiriskt grundad 

än CDA. 

En annan möjlig metod för uppsatsen hade varit att använda CDA med inslag av 

Foucault. Eller rent av en studie som helt bygger på Foucaults metodologi. I det fallet 

hade man behövt ha andra teoretiska perspektiv, exempelvis biopolitik, folkhälsa och 

styrningsmentalitet. Det hade varit mycket intressant att analysera eventuella 

diskursförskjutningar i en longitudinell studie, kanske särskilt med fokus på 

subjektsposition, disciplinär makt och utestängningsmekanismer.  

Ett närliggande ämnesområde är även riskkommunikation eller kriskommunikation. I 

det fallet hade etnografisk innehållsanalys [ECA]11 varit ett lämpligt metodval. ECA är 

aningen mer konkret i sin natur än CDA och är en kombination av kvantitativ 

innehållsanalys och etnografiska observationer. Metoden har textanalytiska inslag med 

retoriskanalytiska verktyg.  

 

Uppsatsen har inte att använt sig av metoderna MDA, Foucaultiansk diskursanalys eller 

ECA. 

Resultat och analys 
Resultaten av undersökning presenteras med resultat av textanalys, diskursiv praktik 

och social praktik. Designen av undersökningen är upplagd så att analys presenteras 

parallellt med resultat. Analysnivåernas olika karaktär gör att upplägget av presentation 

av resultat och analys är lite olika, i de olika analysdelarna. I textanalysen är det lite 

lättare att abstrahera resultaten från analysen än i de andra analysdelarna. Således är 

presentation av resultat och analys mer sammanflätade i den diskursiva och sociala 

praktiken. Uppsatsen har strävat efter att presentera resultat och analys på ett 

systematiskt tillvägagångssätt trots att det finns element inom de olika analysnivåerna 

som tangerar varandra. 

                                                 
10 Mediated discourse analysis. 
11 Ethnografic content analysis. 
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Textanalys 
Resultaten av textanalysen är uppdelade efter mikro och makronivå. På mikronivå 

redogörs resultaten av analys av lexikalitet, syntax/transitivitet, modalitet och 

antaganden. På makronivå redogörs resultaten av analys av olika retoriska grepp. 

I den genomförda textanalysen var vissa artiklar särskilt utmärkande. Det har 

genomförts en kvantitativ sammanställning av de artiklar som genom exemplifierande 

citat förekom mest frekvent i textanalysen, genom exempel på lexikalitet, 

syntax/transitivitet, modalitet och antaganden. Dessa var Wennbergs (Arbetarbladet 

2018-01-04) och Sonessons ledare (Göteborgs-Posten [G-P] 2018-01-08). De följes tätt 

av Johanssons et al. (Expressen 2018-01-05) och Mächs (G-P 2017-12-25) artiklar. 

Tabell 2 

Mest förekommande citeringar i textanalysen

Datum Tidning Tidningstyp Författare

journalistisk 

genre

Antal 

citeringar

2018-01-08 GP Dagstidning Sonesson, Jenny Ledare 8

2018-01-04

Arbetarblad

et Dagstidning Wennberg, Jenny Ledare 7

2017-12-25 GP Dagstidning Mächs, mattias (TT)Artikel 6

2018-01-05 Expressen

kvällstidning/t

abloid

Johansson, Filip & 

Rogsten, Eva & 

Asplid, Åsa Artikel 4  

 

Lexikalitet 
I det undersökta materialet finns det ett flertal exempel på så kallade referentiella 

strategier. I första hand åsyftas hur man refererar till olika personer eller grupper. Enligt 

Richardson (2007, ss. 47-52) kan referentiella strategier skapa en särskild inramning för 

den journalistiska berättelsen och kan skapa en distans till personen eller gruppen.   

Vaccinationsmottståndare 
Mattias Mächs (2017) använder refererar till aktören antivaccinationsrörelsen: ”Men det 

gäller att mobilisera mot den groende antivaccinationsrörelsen, säger statsepidemiolog 

Anders Tegnell12.” Här utgör antivaccinationsrörelsen en referentiell strategi. Det är till 

att börja med negativt laddat ord med prefixet ”anti-”.  

                                                 
12 Det är förvisso ett citat, om än i rubrik och utan talminus, men det är journalisten som gjort det till 
rubrik och satt orden på pränt. 
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Ett ytterligare exempel på samma företeelse finns i Jenny Wennberg (2018): ”Lägg till 

detta ren okunskap och det mest provocerande av allt; antivaccinationsrörelsen.” 

Förutom att artikeln använder samma referentiella strategi som Mächs (2017) är 

tonläget uppskruvat med en negativt värderande bisats: ”…det mest provocerande av 

allt...” Detta förstärker den redan negativa uppfattningen om antivaccinationsrörelsen. 

Mächs (2017) använder även referensen ”vaccinationsmotstånd”: ”Till exempel länder 

som Italien och Tyskland har kämpat mot ett växande vaccinationsmotstånd.” Här 

fungerar ordvalet vaccinationsmotstånd som en referentiell strategi genom att aktören 

vaccinationsmottståndare kan associeras till att vara del av antivaccinationsrörelsen. 

Vidare innebär formuleringen en passivisering av aktören genom att Mächs (2017) 

använder vaccinationsmotstånd och inte vaccinationsmotståndare. Motståndare är ett 

laddat ord med både positiva och negativa konnotation. Till exempel så brukar 

motståndsrörelse generellt utgöra en minoritetsrörelse som utmanar den rådande 

makten. I det här fallet är tolkningen att benämningen vaccinationsmotståndare medför 

hotfulla konnotationer, ändå rimlig på grund av sammanhanget, då det beskrivs som 

något Italien och Tyskland har för en kamp emot.  

Även Moberg (2018) refererar till vaccinationsmotståndare: ”Nu oroas 

vaccinationsmotståndare att Sverige ska närma sig ett vaccinationstvång.” Wennberg 

(2018) benämner aktören på samma sätt: ”Varför personen [den anställde som var 

ovaccinerad] ifråga inte var vaccinerad vet vi inte. Vad mässlingsutbrottet i Göteborg 

visar är dock hur oansvariga vaccinationsmotståndare som fattar ett aktivt och medvetet 

beslut om att avstå från att vaccinera sina barn och sprida propaganda mot vaccin är.” 

Hos Wennberg (2018) framställs vaccinationsmotståndare med betydelsen oansvariga 

propagandister som medvetet inte vaccinerar sina barn. Tonläget är högt och aktören 

vaccinationsmotståndare porträtteras på ett hotfullt sätt. Vidare associeras den i 

personalen som inte var vaccinerad med vaccinationsmotståndare. Trots att Wennberg 

(2018) skriver att vi inte vet orsaken till varför den anställde inte var vaccinerad, är 

tolkningen att den anställde är en vaccinationsmotståndare rimlig.  

Vidare använder Wennberg (2018) med ett ytterligare uppskruvat tonläge: ”De 

[vaccinationsmotståndarna, de ovaccinerade] utgör inte bara en fara för andras liv och 

hälsa, de utgör dessutom en ekonomisk risk för samhället.” Att referera till aktören 

genom att bara använda benämningen ”de”, bidrar till ökad distans och att aktören 
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uppfattas som motpol till en given gemenskap. Wennberg (2018) fortsätter med att 

underminera och degradera aktörens legitimitet: ”Några skäl till att ha respekt för rent 

nonsens, dessutom farligt sådant, i form av antivaccinationsrörelser och annat trams, 

finns dock inte.” Vad som i detta fall är intressant är att aktören samtidigt bibehåller sin 

hotfulla inramning i och med att de far med farligt nonsens. 

Götesson (2018) som också använder benämningen vaccinationsmotståndare, tar 

referensen ännu ett steg längre: ”För vaccinationsmotståndare var det bra att en typ av 

svininfluensavaccin ledde till allvarliga biverkningar och detta utnyttjas också i den 

propaganda mot vaccinationer som förs inte minst på internet.” Genom formuleringen 

associeras vaccinationsmotståndare med svininfluensavaccinets negativa biverkningar. 

Vidare använder Götesson (2018) ordet ”naturligt” på ett sarkastiskt och nedlåtande 

sätt: 

Vårdpersonal som inte är vaccinerad har naturligtvis gjort rätt, enligt 
vaccinationsmotståndarna…Frågan blir då om samhället kan kräva att 
vårdpersonal vaccinerar sig? Nej, säger naturligtvis motståndarna… 
(Götesson , Dala-Demokraten 2018-01-22) 

Genom att skriva så här ramas aktören in som att den har fel uppfattning, saknar 

legitimitet och kanske rent av är illvillig. Värt att observera är även att 

”vaccinationsmotståndarna” nu endast blivit ”motståndarna”. Genom att formulera sig 

så förstärker man aktörens negativa associationer.  

Moberg (2018) använder dock en mer nyanserad referens: ” Nyttan med att vaccinera 

sig överväger väldigt bra [de negativa konsekvenserna, som biverkningar], säger Tiia 

Lepp [epidemiolog vid Folkhälsomyndigheten]. Vaccinationsskeptikerna håller inte 

med.” Genom att benämna aktören vaccinationsskeptiker istället för 

vaccinationsmotståndare, tillskrivs aktören något större legitimitet och framställs som 

mindre hotfull. Även Johansson et al. (2018) refererar till skeptiker men passar även på 

att även referera till vaccinationsmotståndare med ett negativt epitet: ”Bengt Hove 

tillhör inte de fanatiska vaccinmotståndarna men är en av personerna i Sverige i dag 

som är skeptisk till vaccinationer.” Formuleringen ”…de fanatiska 

vaccinationsmotståndarna…” får betydelsen av minskad legitimitet och nedvärdering av 

aktören. De har inte bara fel, de är även fanatiska. Här kan man märka en tydlig 

gradskillnad mellan vaccinationsskeptiker och vaccinationsmotståndare. I det här fallet 

är det således fråga om två olika aktörer med olika grad av legitimitet och hotfullhet.  
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Även Johanssons et al (2018) ordval samband med referens till aktören är laddade och 

värderande: ”På nätet gror vaccinationsmotståndet i hemliga Facebook-grupper och på 

konspiratoriska sajter – även efter mässlingsutbrottet i Göteborg.” Användningen av 

negativt laddad adjektiv som ”Hemliga grupper” och ”konspiratoriska sajter” 

konnoterar ett dolt hot. En aktör eller företeelse som agerar i det mörka eller fördolda 

istället för i öppet dagsljus, kan tolkas som synnerligen hotfull. Som en fara som lurar i 

mörkret och väntar på att slå till.  Ytterligare ett exempel på samma företeelse är 

Götesson (2018):  

Om Wakefield kan man bland annat läsa på VoF:s sida [Vetenskap och 
folkbildning] på internet, liksom i en artikel av Emil Karlsson på 
internetsidan vaccininfo.wordpress.com, där han skriver om om [sic] 
Vaccinationsmotståndarnas ohederliga debattstategier [sic]. (Götesson, 
Dala-Demokraten 2018-01-22) 

Inte nog med att aktören är fanatisk, har hemliga facebook-grupper och driver 

konspiratoriska sajter, de har även ohederliga debattstrategier. Sammantaget bidrar 

dessa referentiella strategier till att aktören framställs som farlig och hotfull. 

Flyktingar, migranter och invandrare 
I Boscanin (2018) finns exempel på referenser till andra aktörer, skyldiga till 

mässlingsutbrottet: ”Enligt Folkhälsomyndigheten finns ytterligare en immunitetslucka i 

befolkningen; personer som invandrat till Sverige och förblivit ovaccinerade. Det är en 

grupp vars storlek inte är obetydlig, vilket gör frågan om ett vaccinprogram för vuxna 

relevant.” I meningen refereras det till gruppen ”personer som invandrat till Sverige”. 

Den här referentiella strategin konnoterar särskillnad från ”oss svenskar”, vilket skapar 

distans. Formuleringen att gruppens storlek inte är obetydlig, säger läsaren att det är en 

stor grupp. En stor grupp som räknas som gruppen  dem snarare än oss och som 

dessutom är potentiella smittbärare, bidrar till att aktören framställs hotfullt. Vidare 

bidrar kontexten i meningen till att man skulle kunna dra slutsatsen att har man 

invandrat till Sverige, då är man även ovaccinerad.  

Sonesson (2018) refererar till aktören på ett likartat sätt: ”Gör hälsoundersökningar av 

nyanlända obligatoriska”. Vidare skriver hon om nyanlända och asylsökande: 

Det aktualiserar frågan om hälsotester för nyanlända eftersom Sverige 
välkomnar flyktingar från krigshärdar med sönderfallande 
hälsosystem…Långt mindre än hälften av de asylsökande genomgick 
hälsoundersökning år 2015 (Läkartidningen 9/19 2016)…I myndighetens 
riktlinjer till hälso- och sjukvården framkommer det att grundvaccination 
bör erbjudas även till vuxna från Syrien, Irak och Afghanistan eftersom 
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vaccinationsläget i dessa tre länder bedöms vara osäker. WHO, UNHCR 
och UNICEF rekommenderar att migranter får tillgång till vaccinationer. 
(Sonesson G-P, 2018-01-08). 

För det första likställs dessa begrepp genom association till varandra. För det andra 

framställs dessa grupper som orsak till mässlingsutbrottet eller åtminstone som ett 

potentiellt hot till framtida utbrott.  

Sonessons (2018) senare formulering förstärker inramning av aktören som en stor och 

hotfull massa: ”Att asylsökande vanligen måste bo tätt kan öka risken för 

smittspridning”. Som läsare får man associationen till många fattiga och sjuka som bor 

tätt. Vidare kan man göra tolkningen att bor man tätt håller man inte rent och har inte 

tillräckligt hög sanitär nivå. Det stämmer förvisso att tätt boende kan leda till ökad 

smittspridning av fler sjukdomar. Det är ändå rimligt att göra tolkningen att denna 

inramning innehåller konnotationer som flyktingströmmar med smutsiga och sjuka som 

väller in över Sveriges gränser.  

Johanssons et al (2018) använder en mer specifik invandrargrupp, nämligen befolkning 

med somaliskt ursprung i Järvaområdet: ”Bland personer med somalisk bakgrund i 

Rinkeby och Tensta finns en föreställning om att vaccinet skulle leda till biverkningar, 

främst autism. Där kvarstår problemen, med cirka 70 procents vaccinationstäckning, 

enligt Folkhälsomyndigheten.” Här hänvisas det till Folkhälsomyndighetens 

undersökning om riskgrupper vid MPR-vaccin, där den somaliska gruppen i Järva utgör 

en kategori. Kategoriseringen av riskgrupper med hänvisning till Folkhälsomyndigheten 

är i sig saklig. Citatet skapar ändå en distans till gruppen ifråga och framställer Rinkeby 

och Tensta som problemområden med sjukdom eller i alla fall risk för sjukdom.  

Nilsson (2018) benämner Järvaområdet på ett  annat sätt: ”Det finns en risk i de här 

områdena, åtminstone för en begränsad smittspridning, säger Eva Lindhusen Lindhé.” 

Genom att skriva, ”de här områdena” istället för Rinkeby, Tensta eller Järva, så skapas 

ytterligare en distans till området.  

Sverige och andra demokratier 
Sonesson (2018) ger i sin artikel exempel på referentiell strategi som gäller ”oss 

svenska” och våra gelikar: 

Vårt grannland Finland har riktlinjen att vaccination mot mässling, difteri 
och polio för både asylsökande vuxna och barn påbörjas redan vid den 
inledande intervjun… I vårt andra grannland Norge rekommenderas 
vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund till barn redan vid 
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ankomsten och att övriga norska barnvaccinationsprogrammet sker inom 
tre månader. (Sonesson G-P, 2018-01-08) 

 

Sonesson (2018) utvecklar denna referens till att befästa en vidare vi-definition: ”Flera 

andra demokratier har valt en annan väg än Sverige där hälsoundersökningar är en del 

av asylprocessen, till exempel Kanada, USA och Finland.”  Man kan göra tolkningen att 

dessa länder har agerat på ett visst sätt och således bör Sverige som demokrati reagera 

på ett liknande sätt. 

Syntax 
Enligt Richardsson (2007, ss. 54, 58) kan analys av transitivitet användas för att 

klargöra aktörens roll i rapporteringen. Det förekommer att man genom satsens 

uppbyggnad skapar en transitiv handlingsprocess som är passiv. I en passiv sats är det 

vanligt med så kallad aktörsradering. Utan att faktiskt explicit säga vilken aktör som är 

ansvarig för eller skyldig till handlingsprocessen, kan man antyda det genom 

sammanhanget. 

I Mächs artikel (2017) ser man exempel på att aktören i satsen helt utelämnats: 

”Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg har tvingats sätta in extra personal för att 

ta itu med ett utbrott av mässling.” Det framgår inte av vem Sahlgrenska tvingats att 

sätta in extra personal. En första rimlig tolkning är att mässlingsutbrottet i sig utgör den 

aktör som har orsakat tvånget. En vidare tolkning är att den eller de som har orsakat 

mässlingsutbrottet har orsakat tvånget. Eftersom satsen är passiv tar man därmed 

implicit ett avstånd gentemot den som har orsakat utbrottet.  

Mächs (2017) skriver vidare: ”På senare år har en misstänksamhet och motvilja mot 

vaccin spridits på olika håll i världen.” Det framgår inte explicit vem som har spridit 

motvilja mot vaccinet. En rimlig tolkning är att det är så kallade 

vaccinationsmotståndare som har orsakat spridningen. 

Modalitet 
Verbens modalitet i satsen säger något om avsändarens omdöme, inställning och grad 

av engagemang till frågan (Richardson 2007, ss. 59-62). Modaliteten indikerar även 

språksatsens sanning, sett ur skribentens perspektiv. Enligt Richardson (2007, s. 60) kan 

en lägre grad av engagemang skapa tvetydighet och därmed en större känsla av fara och 

hot. 
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Boscanin (2018): ”Då personen har vistats på förlossningsavdelningen kan denna ha fört 

smittan vidare till 63 nyfödda bebisar.” Formuleringen ”kan denna ha fört smittan 

vidare” är en sanningsmodalitet med avgränsning och reservation. Detta kan sättas i 

relation till en absolut sanningsmodalitet: ”Personen…har fört smittan vidare till…” Ett 

ytterligare exempel på samma företeelse är Elbied Pettersson (2018): ”Sjukhuset 

meddelade senare att 63 nyfödda barn… kan ha drabbats av smittan i samband med att 

den smittade personalen vistats där.” och ”Flera hundra medarbetare kan vara utan 

skydd mot sjukdomen.” Även Moberg (2018) använder modalitet på ett liknande sätt: 

”63 spädbarn kan ha smittats med mässling då en insjuknad anställd på Östra sjukhuset 

befunnit sig på kvinnokliniken.” 

Boscanin (2018): ”Detta är [vaccin ]något som borde erbjudas nationellt till alla vuxna 

som saknar immunitet…” Genom så kallad pliktmodalitet indikeras skribentens 

inställning som i det här fallet är uppfordrande. Detta visas även i en senare mening: 

”Vidare bör man ställa krav på särskilda yrkesgrupper [att vaccinera sig] så som 

vårdpersonal.” 

Wennberg (2018) använder en mer auktoritär modalitet: ”Samhället måste ha 

nolltolerans mot detta riskfyllda och potentiellt kostsamma beteende.” ”Måste” utgör 

här en kategorisk uppfodrande handlingsprocess. Sonesson (2018) använder samma 

sorts modala verb: ”2003 gav EU medlemsstaterna rätt att göra hälsoundersökningar av 

asylsökande obligatoriska av folkhälsoskäl. Sverige landade i ett nej. Detta beslut måste 

rivas upp.” Sonesson (2018) fortsätter: ”Flockimmuniteten måste ständigt 

upprätthållas.” Meningen blir således inte neutral utan värdeladdad. 

Antaganden 
 

Att vaccinera sig handlar om att ta ansvar för sig själv, men också om 
omsorg för andra människor. …Staten kan inte tvinga människor att 
vaccinera sig; men den kan erbjuda möjligheten och adekvat information 
om vaccin innebär… Det är inte rimligt att personer som inte kan 
vaccinera sig ska behöva insjukna på sjukhuset, till följd av att de smittats 
av någon som inte vill ta vaccin. 
Boscanin (G-P, 2018-01-03) 

Citatet innehåller flera antaganden och implicita utsagor. Om man avstår från att 

vaccinera sig så tar man inte ansvar för sig själv och visar inte omsorg om andra. Vidare 

kan man göra tolkningen att personer som inte kan vaccinera sig kommer att riskera att 

bli smittade på sjukhuset av personer som inte vill vaccinera sig.  Genom den här typen 
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av argumentation, skuldbeläggs de som inte vill vaccinera sig för smitt smittspridning 

implicit. 

Wennberg (2018): ”Tyvärr kan vi inte vara säkra på att sjukvården är en plats där 

personalen som arbetar inte sprider smittan.” Vad som implicit påstås i den här 

meningen genom dubbelnegation är att sjukvården är en plats där personalen sprider 

smittan. Utan att påstå det uttryckligen porträtteras på det här sättet [ovaccinerad] 

sjukvårdspersonal som ett hot. 

Mächs och Laufs (2018): ”Men i länder med bristande sjukvård - eller som härjas av 

krig och katastrofer - orsakar sjukdomen [mässling] stora problem. Risken är ändå 

minimal att asylsökande ökar smittofaran.” Implicit uttrycker meningen att det är större 

risk att smittas av mässlingen i länder där det är krig, jämfört med i Sverige. Den sista 

meningen funkar som ett svar på ett påstående som inte finns explicit i texten. Idén om 

att asylsökande utgör en smittofara finns inte tidigare i texten men har nu föreslagits för 

läsaren. Vidare fortsätter de: ”Vi har inte sett några utbrott av mässling som skulle 

kunna kopplas till de asylsökande som redan är här.” Implicit säger citatet att nya 

asylsökande som kommer till Sverige kan vara smittade. På samma sätt uttrycker sig 

Nilsson (2018), fast denna gång om EU-migranter: ”Hon [Eva Lindhusen Lindhé, 

biträdande smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen] dementerar också rykten om 

att smittan härrör från EU-migranter från Rumänien eller Bulgarien.” Genom att säga att 

något inte förhåller sig på ett visst sätt skapas ändå en misstanke i läsarens medvetande. 

Ungefär som ingen rök utan eld. 

Sonesson (2018) skriver: ”Det [att många som är hindrad att vaccinera sig på grund av 

sjukdom och är beroende av att andra vaccinerar sig] aktualiserar frågan om hälsotester 

för nyanlända eftersom Sverige välkomnar flyktingar från krigshärdar med 

sönderfallande hälsosystem.” Formuleringen ”eftersom Sverige välkomnar flyktingar 

från krigshärdar” är värdeladdad. En förutsättning för att hotet finns här är för att 

Sverige ”har välkomnat” hotet. Det som implicit hänger i luften är att Sverige inte borde 

varit ”så välkomnande” eller nu kan man se hur det kan gå om man har för generös 

flyktingpolitik. 

Retoriska troper 
Genom olika retoriska grepp försöker journalisten att övertyga läsaren. Richardson 

(2007) menar att man på detta sätt ska betrakta journalistik som en argumenterande 
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genre. Olika retoriska grepp är framför allt förekommande inom opinionsjournalistiska 

undergenrer som ledare och krönika. 

Överdrift 
Överdrifter och kraftigt höjt tonläge är enligt Richardsson (2007, s. 65) vanligt 

förekommande i tabloidpress. Ofta understryks det sensationell och det negativa. Det 

förekommer inte minst i rubrik och ingress. 

I Wennbergs rubrik (2018) ser man ett exempel på överdrift: ”Dags för nolltolerans mot 

rena dumheter.” Formuleringen är aningen extrem, kategorisk och värderande. Av 

artikels kontext kan man göra tolkningen att det som åsyftas vara dumheter är 

ovaccinerad sjukvårdspersonal samt vaccinationsmotstånd i allmänhet. 

Metafor 
Mattias Mächs (2017) använder metaforen mobilisera: ”Men det gäller att mobilisera 

mot den groende antivaccinationsrörelsen, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.” 

Mobilisera konnoterar krig eftersom ordet ofta förekommer när det gäller förberedelse 

eller upptrappning till krig. Genom metaforen mobilisera blir antivaccinationsrörelsen 

konnotativt något som man ska föra krig emot eller åtminstone förbereda sig att föra 

krig emot. Metaforen kamp fyller en likande funktion i Götessons rubrik (2018) 

eftersom att kamp också kan associeras med krig: ”Vaccinera eller inte - kampen förs på 

internet.” Även Mächs 2017 använder samma metafor: ”Till exempel länder som Italien 

och Tyskland har kämpat mot ett växande vaccinationsmotstånd.”  

Metaforen groende används även vilket konnoterar växter. I en negativ kontext som 

denna medför metaforen groende, att något negativt eller hotfullt likt ett frö har börjat 

gro. Grodden har inte ännu slagit rot, så den måste hindras genom upprustning för krig. 

Även Johansson et al. (2018) använder växtmetaforen groende: ”Så gror motståndet mot 

vaccinationer” och ”På nätet gror vaccinationsmotståndet…”  

Sammanfattning av textanalys 
Ett flertal ord har använts för att referera till olika aktörer; vaccinationsmotståndare, 

nyanlända, asylsökande, flyktingar och invandrare. Bland de ordval och referenser som 

använts i artiklarna citerade ovan, fungerar de referentiella strategierna genom att 

avrumsligfiera aktören i satsen. Det bidrar till att aktören kan framställas som 

annorlunda och främmande. Genom en negativ meningskontext framställs även aktören 

som hotfull, ibland till och med betydande hotfull.  
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I materialet finns några exempel på hur man genom passiv meningskonstruktion och 

genom att utelämna aktören i satsen antyder vem som är skyldig aktör eller orsak till 

smittspridning. Även detta sätt att passivisera aktören skapar en distans till aktören. 

Meningen indikerar även vem som är skyldig utan att explicit säga det. 

Det förkommer exempel på ett antal implicita utsagor och språkliga antaganden i 

materialet. Genom att säga att något inte förhåller sig på ett visst sätt, talar skribenten 

ändå om att det kunde vara på ett visst sätt. I materialet finns exempel på ett antal 

defensiva utsagor om marginaliserade grupper. Genom att aktivt inte framställa en viss 

marginaliserad grupp som skyldig, uppmärksammar man ändå dem i association till 

smittspridningen.  

I materialet finns det exempel på retoriska troper som överdrift och metaforer. Särskilt 

värt att lyfta fram är metaforer som konnoterar krig, nämligen mobilisering och kamp. 

Genom att använda dessa metaforer ramas den journalistiska berättelsen in i en 

krigskontext. Det som inte definieras som tillhörande oss, tillhör därmed hotet, det vill 

säga vår krigsmotståndare. På detta sätt drar man genom retoriken  upp tonläget i 

rapporteringen. 

Textanalysen gav inga resultat när metonym, neologism och ordvits analyserades i 

materialet. 

Textanalysen har visat att materialet bidrar till att konstruera olika gruppers identiteter. 

Detta sker främst genom referentiella strategier och ordval med negativa konnotationer, 

som till exempel: ”de fanatiska vaccinationsmotståndarna”. Identitetskonstruktionen 

sker även genom metaforer som konnoterar krig, då aktören implicit får utgöra 

motståndare. Textanalysen har även visat att olika grupper porträtteras på olika sätt i 

materialet, rörande problemorsak. Detta sker främst genom olika implicita antaganden 

om olika grupper men även genom referentiella strategier. 

Diskursiv praktik 
Inom analysnivån diskursiv praktik har texternas intertextualitet, det vill säga inbördes 

förhållande till varandra, analyserats. Detta innebär att analysera vilka diskurser och 

genrer som legat till grund för texternas tillblivelse (Fairclough 1995b). Vidare ges 

konkreta exempel på spår som indikerar diskurser och genrer. Inom analysnivån har 
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även texternas produktions- och konsumtionsvillkor analyserats. Detta bidrar till en 

djupare kontextuell förståelse av textens tillblivelse. 

Intertextualitet 

Diskurser 
Det finns två huvudsakliga diskurser som ligger till grund för de utsagor som finns i 

materialet; folkhälsodiskursen och antivaccinationsdiskursen13. Vid sidan av dessa 

diskurser finns även den främlingsfientliga diskursen. Nedan följer redogörelser för 

diskursernas betingelser och exempel i form av citat ur materialet som indikerar 

diskurserna. 

Folkhälsodiskurs  
Inom den här diskursen är det norm att följa vetenskapliga resultat och läkares 

rekommendationer. Vidare finns det en stark tilltro till staten, och dess förmåga att sörja 

för vår kollektiva hälsa. Rationellt logiskt tänkande har därmed en stark position inom 

diskursen. Legitimitet och tilltro till den egna ståndpunkten inom diskursen, möjliggör 

positionen av att ha den sanna uppfattningen. Därmed är det inom diskursen legitimt att 

korrigera andras ståndpunkter och beteenden. Merparten av materialet är en del av och 

vilar på den här diskursen. Den egna ståndpunkten legitimeras genom att åberopa fakta. 

Ifråga om mässling vet vi att det svenska vaccinationsprogrammet 
fungerar och vi vet också att det krävs 95 procents vaccinationsgrad för 
att upprätthålla så kalla flockimmunitet. Det är inte en åsikt, till skillnad 
från allehanda märkliga teorier om vaccination mot mässling, det är 
fakta…Faktaresistensen som sprider sig och bland annat förorsakar 
vaccinationsmotstånd är ett påtagligt och direkt hot mot 
folkhälsan. (Wennberg, Arbetarbladet 2018-01-04) 

Inom den här diskursen är det en absolut självklarhet att vaccinera sig. Det riktas 

mycket ilska mot de som avstår från att gör det och man håller även en uppfordrande 

ton mot dem som avstår. Vidare intas en auktoritär positionering genom att man talar 

om hur andra borde agera. 

Att vaccinera sig handlar om att ta ansvar för sig själv, men också om 
omsorg för andra människor. Om alla som kan vaccinera sig gör det 
skyddar man även små barn och de som inte har möjlighet att vaccinera 
sig till följd av sjukdomar. I och med de inte obetydliga immunitetsluckor 
som finns bland befolkningen har staten ett ansvar att erbjuda vaccin 
även till vuxna. Staten kan inte tvinga människor att vaccinera sig; men 

                                                 
13 Benämningen antivaccinationsdiskurs är i sig inte neutral. Valet gjordes för att det tydligt skulle framgå 
vilken diskurs som avsågs. 



 

32 
 

den kan erbjuda möjligheten och adekvat information om [vad] vaccin 
innebär. (Boscanin, G-P 2018-01-03) 

Vad mässlingsutbrottet i Göteborg visar är dock hur oansvariga 
vaccinationsmotståndare som fattar ett aktivt och medvetet beslut om att 
avstå från att vaccinera sina barn och sprida propaganda mot vaccin 
är. De utgör inte bara en fara för andras liv och hälsa, de utgör dessutom 
en ekonomisk risk för samhället. (Wennberg, Arbetarbladet 2018-01-04) 

I materialet finns flera referenser till politiker och myndigheter vars 

uttalanden och ageranden möjliggörs av folkhälsodiskursen: 

Under onsdagen publicerade Svenska Dagbladet en debattartikel från fyra 
politiker från Liberalerna som anser att det ska kunna finnas 
konsekvenser för de som väljer att inte vaccinera sina barn. Till skillnad 
från exempelvis Sofia Arkelstens [riksdagsledamot (M)]motion om 
obligatorisk vaccination föreslår liberalerna bland annat att det fria valet 
av förskola ska kunna åsidosättas för föräldrar som inte vaccinerar sina 
barn. (Moberg, G-P 2018-01-04) 

Men det gäller att mobilisera mot den groende antivaccinationsrörelsen, 
säger statsepidemiolog Anders Tegnell. (Mächs, G-P 2017-12-25) 

Antivaccinationsdiskursen 
Citaten ovan är inte bara exempel på en folkhälsodiskurs utan bär även spår av en 

antivaccinationsdiskurs. Inom antivaccinationsdiskursen, förhåller man sig kritiskt till 

vaccinering. Vidare finns en skepsis till myndigheter och även till medier. På så sätt 

intar man en kritisk position till den rådande normen. Antivaccinationsdiskursen tar sig 

ofta uttryck i materialet genom att framställas som en åsikt som innehas av en anonym 

massa.  

Argumenten mot vaccinationer är ofta talande: Ovaccinerade barn är 
friskare än vaccinerade. Vacciner är den största orsaken till 
födoämnesallergier Det finns inte ett enda vetenskapligt dokumenterat 
fall som visar att vacciner skyddat någon människa från sjukdom. 
(Götesson, Dala-Demokraten 2018-01-22) 

Man förhåller sig till vaccinationsmotståndarna genom att beskriva deras åsikter och 

handlande, ofta på ett nedvärderande och förminskande sätt. Oftast framställs 

vaccinationsmotstårna i materialet utan att de själva får komma till tals. I undantagsfall 

uttalar sig förespråkare för antivaccinationsrörelsen i materialet: 

Bengt Hove tillhör inte de fanatiska vaccinmotståndarna men är en av 
personerna i Sverige i dag som är skeptisk till vaccinationer. Han säger 
att den aktuella sjukdomsepidemin verkar vara överdriven, men förklarar 
att han inte är kategoriskt emot vaccinationer. – Läkemedel är associerat 
med biverkningar och det finns inte något läkemedel som saknar 
biverkningar. Många har upplevt biverkningar med till exempel MPR-
vaccinet. Det finns de som hävdar att vacciner kan skada nerv-
/tarmsystemet. Detta bör vi utforska närmare, säger han. (Johansson et 
al., Expressen 2018-01-05) 
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Främlingsfientlig diskurs 
Det finns även spår från en främlingsfientlig diskurs i materialet. Diskursen möjliggör 

uttalanden som innefattar att kategorisera olika marginaliserade grupper inom olika 

inramningar. I materialets kontext riktas blicken mot olika grupper som kan utgöra 

orsak till mässling eller hot om smitta. En sådan gruppering är de nämnda 

vaccinationsmotståndarna. Andra grupper är Somalier i Järvaområdet, EU-migranter 

och nyanlända asylsökande flyktingar. 

Bland personer med somalisk bakgrund i Rinkeby och Tensta finns en 
föreställning om att vaccinet skulle leda till biverkningar, främst autism. 
Där kvarstår problemen, med cirka 70 procents vaccinationstäckning, 
enligt Folkhälsomyndigheten. (Johansson et al., Expressen 2018-01-05) 

Hon dementerar också rykten om att smittan härrör från EU-migranter 
från Rumänien eller Bulgarien.... I Järvaområdet i nordvästra Stockholm, 
där ett tiotal personer - varav flera barn - insjuknade i mässling förra året, 
är täckningsgraden bara 82-85 procent. - Det finns en risk i de här 
områdena, åtminstone för en begränsad smittspridning, säger Eva 
Lindhusen Lindhé. (Nilsson, G-P 2018-01-06) 

Det aktualiserar frågan om hälsotester för nyanlända eftersom Sverige 
välkomnar flyktingar från krigshärdar med sönderfallande hälsosystem. 
… Långt mindre än hälften av de asylsökande genomgick 
hälsoundersökning år 2015 (Läkartidningen 9/19 2016)….Att 
asylsökande vanligen måste bo tätt kan öka risken för smittspridning 
(Sonesson, G-P 2018-01-08) 

Genrer 
Inom det undersökta materialet urskiljer sig två huvudsakliga genrer; opinionsbildande 

texter, som ledare och krönika, samt artikel. Ledare och krönikor tar av tradition ofta 

ställning i frågor. Ofta finner man också förklaringar eller orsaker till problem samt 

förslag på hur de ska åtgärdas. Här följer några typexempel ur opinionsbildande texter 

som ingick i materialet. 

Varför personen [den anställde som var ovaccinerad] ifråga inte var 
vaccinerad vet vi inte. Vad mässlingsutbrottet i Göteborg visar är dock 
hur oansvariga vaccinationsmotståndare som fattar ett aktivt och 
medvetet beslut om att avstå från att vaccinera sina barn och sprida 
propaganda mot vaccin är…De [vaccinationsmotståndarna, de 
ovaccinerade] utgör inte bara en fara för andras liv och hälsa, de utgör 
dessutom en ekonomisk risk för samhället…Några skäl till att ha respekt 
för rent nonsens, dessutom farligt sådant, i form av 
antivaccinationsrörelser och annat trams, finns dock inte. (Wennberg, 
Arbetarbladet 2018-01-04) 

Vårt grannland Finland har riktlinjen att vaccination mot mässling, difteri 
och polio för både asylsökande vuxna och barn påbörjas redan vid den 
inledande intervjun… I vårt andra grannland Norge rekommenderas 
vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund till barn redan vid 
ankomsten och att övriga norska barnvaccinationsprogrammet sker inom 
tre månader. (Sonesson, G-P 2018-01-08) 
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Det förekommer retoriska frågor som skribenten antingen svarar på eller låter hänga i 

luften med ett implicit svar. I Götessons (2018) fall svarar han i antagonistens ställe på 

ett sarkastiskt och förminskande sätt. 

Vårdpersonal som inte är vaccinerad har naturligtvis gjort rätt, enligt 
vaccinationsmotståndarna…Frågan blir då om samhället kan kräva att 
vårdpersonal vaccinerar sig? Nej, säger naturligtvis motståndarna… 
(Götesson, Dala-Demokraten 2018-01-22) 

De opinionsjournalistiska texterna ger även exempel på vad som är 

problemdefinitionen, vad orsaken är hur man ska förhålla sig till problemet och orsaken. 

Vidare talar man om för läsaren hur denne ska eller borde agera.  

Det förekom även förklaring till problem och uttalande om hur dessa skulle lösas i 

texter som inte var opinionsjournalistiska: 

Bengt Hove tillhör inte de fanatiska vaccinmotståndarna men är en av 
personerna i Sverige i dag som är skeptisk till vaccinationer….På nätet 
gror vaccinationsmotståndet i hemliga Facebook-grupper och på 
konspiratoriska sajter – även efter mässlingsutbrottet i Göteborg. 
(Johansson et al., Expressen 2018-01-05) 

Men det gäller att mobilisera mot den groende antivaccinationsrörelsen, 
säger statsepidemiolog Anders Tegnell. (Mächs, G-P 2017-12-25) 

I textanalysen fanns det inte så många exemplet på vad Richardson (2007, s. 65) kallar 

retoriska troper, även om dessa är vanligt förekommande i opinionsjournalistik. Det är 

dock anmärkningsvärt att resultatet av undersökningen visade att den retoriska tropen 

metafor, förekom även i artiklar (se ss. 27-28 Mächs 2017, Johansson et al. 2018). Man 

kan ana att metaforen används som metod för att övertyga eller rama in en berättelse 

även bortom den opinionsjournalistiska genren. Vidare kan man med viss försiktighet 

komma till slutsatsen att just artiklarna av Mächs (2017) och Johansson et al. (2018) har 

flera opinionsjournalistiska genredrag, vilket även påvisas i föregående exempel (se 

textanalys). 

Dock gav artiklarna i materialet, oftast exempel på klassisk opartisk rapportering 

hemmahörande i artikelgenren. I den här genren förhåller sig vanligtvis journalisten mer 

distanserad till och beskriver händelseförlopp och återger uttalanden på ett opartiskt sätt. 

Efter mässlingsutbrottet erbjuder nu Sahlgrenska universitetssjukhuset all 
personal födda mellan 1960 och 1980 vaccin mot mässling, det bekräftar 
Sahlgrenska för GP. Flera hundra medarbetare kan vara utan skydd mot 
sjukdomen. (Elbied Pettersson, G-P 2018-01-03) 
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Benny Hald arbetar som massör och terapeut i Kungälv. Han undviker 
mediciner och är emot vaccinering. Han är också engagerad motståndare 
till att vaccinationer ska bli obligatoriska. En fråga som aktualiserats på 
nytt i samband med mässlingsutbrottet i Göteborg. (Moberg, G-P 2018-
01-04) 

Den kvantitativa undersökningen som gjorts på materialet (se Material s. 18) visar att 

den mest förekommande journalistiska genren i materialet är artikeln. Den kvantitativa 

undersökningen av citaten i textanalysen (se textanalys s. 21) visar att de 

opinionsjournalistiska texterna Wennberg (2018) och Sonesson (2018) är främst 

förkommande i textanalysen. Undersökningen visar även att det finns märkvärt många 

citeringar i textanalysen av Johanssons et al (2018) och Mächs (2017). Det är alltså inte 

endast opinionsjournalistiska texter som utmärker sig i den textnära analysen. 

Produktions- och konsumtionsvillkor 
Genre är även något som påverkar texternas produktionsvillkor på så sätt att en artikel 

skrivs på mycket kort tid medan en ledare eller krönika har med tid till förfogande. 

Detta eftersom ledare och krönikor har tydligare reflektiva drag. Här kan man anta att 

en ledarskribent har annorlunda arbetsvillkor än en reporter/artikelskribent. Detta 

påverkar således även produktionsvillkoren för respektive genre.  

Det är allmänt känt att mediebranschen de senaste 20 åren har genomgått en strukturell 

och ekonomisk förändring, och att denna förändring fortfarande pågår. I och med 

internets och digitaliseringens utveckling, har mediehus fått allt svårare att sälja sin 

journalistiska produkt. (Westlund 2011, 2017a, 2017b). Detta har i sig lett till sämre 

ekonomi och nedskärningar i mediebranschen, som i sin tur lett till tuffare arbetsvillkor 

för journalisterna. Vissa mediehus kan inte fortsätta sin verksamhet och andra har fått 

avveckla hela redaktioner. Den här nya produktionsmiljön kräver att nyheterna skrivs 

snabbare och att deras format får en digital anpassning (Hermida 2016, Papacharissi 

2016, Westlund 2017b). Vilket vill säga mer kortfattade och säljande format. 

Samtliga av de artiklar som ingår i det undersökta materialet är webbpublicerade. Tre av 

dem är endast publicerade på webben och sju är publicerade både på webben och i 

tryck. I vår digitala värld är det vanligt med så kallade re-writes, det vill säga att man 

skriver om och återpublicera materialet. Det är också vanligt förekommande att 

originalförfattaren skriver om sin egen text på webben flera gånger. Ett sådant exempel 

är Elbelied Pattersson (2018). På så sätt kan nyhetskonsumenten följa rapporteringen av 

en händelse medan den sker. Anmärkningsvärt är att tre av artiklarna i materialet var 
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återpubliceringar skrivna av journalister på TT. Två av dem återpublicerades 32 

respektive 23 gånger (Tabell1, s. 18). Det nya medieklimatet gör också att många 

tidningar inte kan stå på egna ben utan måste vara en del av stora mediekoncerner. 

Särskilt aktuellt är detta för tidningar som inte är bundna till storstäderna. En sådan är 

Mittmedia-koncernen. Det förklarar att (Wennberg 2018) som först publicerades i 

Arbetarbladet, senare återpublicerats i Dala-Demokraten. Detta kan relateras till det 

Brune (2004, 28-29) kallar nyhetsjournalistikens tolkningsgemenskap. Enligt Brune är 

nyhetsmedier hela tiden beroende av vad andra nyhetsmedier skriver och re-writes är ett 

gott exempel på detta beroendeförhållande tillämpas i den digitala erans journalistiska 

praktik.  

Sammanfattning av diskursiv praktik 
Analysen av den diskursiva praktiken har visat att det i materialet framförallt 

förekommer spår av en folkhälsodiskurs men även en antivaccinationsdiskurs. Dessa två 

innehar ett inbördes beroende förhållande till varandra (se vidare analys av 

diskursordning, ss. 36-38).  

Analysen har visat att det i materialet framför allt förekommer texter inom 

artikelgenren, men att det förekommer även några opinionsjournalistiska texter. 

Texterna inom artikelgenren innehar lingvistiska spår som annars är mest 

förekommande inom den opinionsjournalistiska genren. Till övervägande del gav 

artikelgenren exempel på opartisk och neutralt skrivna texter.  

Texternas produktions och konsumtionsvillkor påverkas framförallt av en digital 

medielogik. En särskilt framträdande indikation av detta är de antal återpubliceringar 

som förekommer av texterna i materialet.  

Analysen av den diskursiva praktiken har visat att identitetskonstruktionen av olika 

grupper i det undersökta baseras på olika diskurser, nämligen folkhälsodiskursen, 

antivaccinationsdiskursen samt den främlingsfientliga diskursen. 

Social praktik 

Diskursordning 

Även om merparten av materialet är en del av folkhälsodiskursen förhåller den sig hela 

tiden till antivaccinationsdiskursen på olika sätt genom att referera till dem på olika sätt. 

Till mångt och mycket bygger dessa diskurser på ett motsatsförhållande. Genom att 
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argumentera och positionera sig emot en motsatt diskurs, erkänner man att en sådan 

finns. Således ingen rök utan eld. Även antivaccinationsdiskursen förhåller sig till sin 

motsats, folkhälsodiskursen. En rimlig bedömning är att utsagorna i det undersökta 

materialet manifesteras på en plattform som ligger ganska långt från anti-

vaccinationsdiskursen. Men, materialet bär trots det spår från antivaccinationsdiskursen, 

vilka indikerar diskursens existens. Antivaccinationsdiskursen manifesteras på ett 

refererande sätt i materialet. Med andra ord förutsätter folkhälsodiskursen en 

antivaccinationsdiskurs, även om den som sådan inte lika tydligt framträder i materialet. 

Folkhälsodiskursen utgör en del i en skolmedicinsk diskurs som i sig utgör en del av en 

vetenskaplig, rationellt grundad diskurs. Diskursen har på sätt och vis en normativ 

karaktär på det sättet att den pekar på hur man borde agera. Ännu viktigare är att den 

talar om hur man borde tänka. Vidare är den normativ eftersom den presenterar den 

kunskap som ligger till grund för hur man borde förhålla sig och agera. Ytterligare 

indikation på att den är djupare rotad i samhället är de referenser till 

myndighetsutlåtande som förekommer i materialet (se diskursiv praktik s. 32). 

Om man betraktar antivaccinationsdiskursen på samma sätt, framkommer liknande 

drag. Även den talar om för oss hur vi ska tänka och agera och vilken ideologisk 

kunskap som ligger bakom. Dock kommer antivaccinationsdiskursen från ett 

underifrånperspektiv och utmanar den dominanta rådande ideologin. Historiskt kan man 

tänka sig att folkhälsodiskursen en gång i tiden var mer normativ, självklar och 

oemotsagd. Sedan uppstod ett diskursbrott och där man kunde utmana och ifrågasätta, 

myndigheter, staten och skolmedicinen. Det är högst troligt att detta förändrade 

folkhälsodiskursen till att bli mer defensiv i sin karaktär eftersom det inte längre är en 

självklarhet att det är den som är den rådande normen. På så sätt är vi nu inne i en fas då 

folkhälsodiskursen försöker återetablera sig som norm och rådande ideologi. Hade 

folkhälsodiskursen de facto varit den dominanta hade det inte funnits behov för att 

framställa vaccinationsmotståndare som fanatiska, hotfulla och illvilliga.  

Den främlingsfientliga diskursen framstår som att ha en ännu starkare hegemonisk 

position. För det första är den mer självklar och oemotsagd. Spår i texten som indikerar 

detta är till exempel den ställning emot vissa minoritetsgrupper, genom att försäkra att 

det inte var de som förde med sig smittan. Detta förutsätter att det i allmänhet finns en 

uppfattning om vissa minoritetsgrupper som ett hot. För det andra är den inte 

huvudsakligt fokus utan smyger sig på som ett stöd för den mest dominanta diskursen – 
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folkhälsodiskursen. Spår av folkhälsodiskursen och antivaccinationsdiskursen är 

betydligt mer frekvent förekommande i materialet. Det finns vissa överlappningar 

mellan den främlingsfientliga diskursen och folkhälsodiskursen på så sätt att vissa 

marginaliserade grupper även skulle kunna räknas till vaccinationsmotståndare.  

Intertextualiteten, det vill säga texternas förhållande till varandra, är heterogent 

beskaffad. Det som gör att man kan komma till den slutsatsen är de antal diskurser och 

genrer som det finns spår av i materialet, samt deras förhållande till varandra. I 

materialet framkommer inte en typisk homogen hegemonisk diskurs på det sätt att det 

finns en självklar oemotsagd ideologi som diskurserna vilar på. Dock finns det en 

pågående diskurskamp mellan folkhälsodiskursen och antivaccinationsdiskursen. Trots 

att intertextualiteten innefattar drag av konventionella diskursiva praktiker, kan man 

göra tolkningen att den snarare är kreativ än normativ. Diskursernas och genrernas 

komplexitet och heterogenitet stödjer detta. Något som vidare stödjer det är att 

diskurserna beskriver något som inte är stabilt eller fixerat (Fairclough 1995b).  

Bredare social praktik 

Konstruktion av den andre 
Som tidigare nämnt är konstruktionen av den andre ett centralt begrepp inom 

postkolonialt teori (Brune 2004, s. 35). Konstruktionen av ”annanheten” sker i 

förhållande till det normala, stabila, ordningsamma och status quo. Genom narrativ 

inramning och att med retoriska medel skapa en distans till aktörer, konstrueras 

”annanheten” i materialet.  

Men det gäller att mobilisera mot den groende antivaccinationsrörelsen, 
säger statsepidemiolog Anders Tegnell. (Mächs 2017) 

Själva referensen med prefixet ”anti-”, bidrar till konstruktionen av aktören som något 

som särskiljer sig från det normala och stabila, som tidigare indikerats i textanalysen (se 

s. 21). Den referentiella strategin innefattar därmed en implicit normativitet. ”Anti-” är 

rent språkligt motsatsen till något. Något som i det här fallet kan tolkas som normala 

eller föredragna.  

Enligt Folkhälsomyndigheten finns ytterligare en immunitetslucka i 
befolkningen; personer som invandrat till Sverige och förblivit 
ovaccinerade. Det är en grupp vars storlek inte är obetydlig, vilket gör 
frågan om ett vaccinprogram för vuxna relevant. (Boscanin, G-P 2018-
01-03) 
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I citatet från Boscanin (2018), kan benämningen ”personer som invandrat till Sverige”, 

tolkas som ett sätt att konstruera ”den andre”. I detta fall innebär det, referens till något 

annat än det normala – något annat än oss svenskar. Genom att definiera de andra, så 

sätt definieras därmed ”vi:et”. Man ser sig själv som motsats till ett ”icke-vi”.  

I materialet finns även exempel på när referensen till aktören helt fallit bort och istället 

ersatts av ”de”, som tidigare nämnts i textanalysen (ss. 22, 25): 

Det finns en risk i de här områdena, åtminstone för en begränsad 
smittspridning, säger Eva Lindhusen Lindhé. (Nilsson, G-P 2018-01-06) 

De [vaccinationsmotståndarna, de ovaccinerade] utgör inte bara en fara 
för andras liv och hälsa, de utgör dessutom en ekonomisk risk för 
samhället. (Wennberg, Arbetarbladet 2018-01-04) 

Bengt Hove tillhör inte de fanatiska vaccinmotståndarna men är en av 
personerna i Sverige i dag som är skeptisk till vaccinationer. (Johansson 
et al., Expressen 2018-01-05) 

Genom att endast använda referensen ”de” skapar skribenten ytterligare distansering 

mellan sig och aktören, och i förlängningen även mellan läsare och aktören. Det sättet 

som Nilsson (2018) refererar till ”…de här områdena”, har kapacitet att vidare skapa en 

avrumsligfiering mellan läsaren och ”de” som bor i ”de här områdena”. Johansson et al 

använder ”andrande” på ett sofistikerat sätt, genom att indirekt referera till aktören. 

Detta görs genom att referera till en aktör och aktivt definiera denne som den ”icke-

andre”, dessutom en fanatisk sådan. I citaten från Wennberg (2018) och Johansson et al. 

(2018), finns även tydliga spår av ordningsbrott. Genom att framställa aktören som 

fanatisk och hotfull, konstruerar man den till att utgöra ett brott mot ordning och status 

quo. Vidare exempel av ordningsbrott i form att hot mot samhällets funktion, finns hos 

Wennberg (2018). 

Varför personen [den anställde som var ovaccinerad] ifråga inte var 
vaccinerad vet vi inte. Vad mässlingsutbrottet i Göteborg visar är dock 
hur oansvariga vaccinationsmotståndare som fattar ett aktivt och 
medvetet beslut om att avstå från att vaccinera sina barn och sprida 
propaganda mot vaccin är. (Wennberg, Arbetarbladet 2018-01-04) 

Hos Götesson (2018) förstärks ytterligare konstruktionen av ”den andre”, i och med att 

vaccinationsmotståndarna nu endast refereras till som motståndarna. 

Vårdpersonal som inte är vaccinerad har naturligtvis gjort rätt, enligt 
vaccinationsmotståndarna…Frågan blir då om samhället kan kräva att 
vårdpersonal vaccinerar sig? Nej, säger naturligtvis motståndarna… 
(Götesson, Dala-Demokraten 2018-01-22) 
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På så sätt förstärks de negativa associationerna till aktören och gruppen som motpol till 

något positivt, som tidigare nämnts i textanalysen ( s. 22).  Som tidigare nämnt (s. 25) 

finns det några exempel då vaccinationsmotståndarna porträtteras på ett extremt hotfullt 

sätt. Johanssons et al (2018) formulering: : ”På nätet gror vaccinationsmotståndet i 

hemliga Facebook-grupper och på konspiratoriska sajter ...”, bidrar till att konstruera 

”den andre” genom att göra den till diffus och lurande hotfull.  

Fynden är alla exempel på den konstruktion av ”annanhet” som beskrivs av Brune 

(2004, ss. 35f, 357, 363). I det journalistiska materialet konstrueras således ”annanhet” 

genom motpol eller kontrast till en given normalitet -  ett givet ”vi”. Genom att 

konstruera en kontrast på det här sättet etableras ett implicit ”vi” (Brune 2004, s. 36).  

Dock konstrueras ”vi” inte bara på ett passivt sätt genom ett givet vi i kontrast till ett 

definierade ”icke-vi”. I det här fallet är det fråga om konstruktion av ”vi” svenskar eller 

”oss” i Sverige och därmed förekommer jämförelser med grannländer och andra 

demokratier. 

Vårt grannland Finland har riktlinjen att vaccination mot mässling, difteri 
och polio för både asylsökande vuxna och barn påbörjas redan vid den 
inledande intervjun…I vårt andra grannland Norge rekommenderas 
vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund till barn redan vid 
ankomsten och att övriga norska barnvaccinationsprogrammet sker inom 
tre månader…Flera andra demokratier har valt en annan väg än Sverige 
där hälsoundersökningar är en del av asylprocessen, till exempel Kanada, 
USA och Finland. (Sonesson, G-P 2018-01-08) 

I citaten jämställs Sverige med länder som Sverige. Sverige definieras 

således men andra länder som är kulturellt lika Sverige och som jämförbart 

med andra demokratier. 

Spår av latent främlingsfientlighet 
I några av exemplen på konstruktion av ”annanhet” ovan (Nilsson 2018, Boscanin 

2018) framkommer spår av en främlingsfientlig diskurs. Detta är ett gott exempel på det 

Brune (2004) talar om, att migranten medialt konstrueras som motpol och ordningsbrott. 

Som tidigare nämnt finns det även indikationer av ordningsbrott hos Wennberg (2018, 

se s. 37). Detta är ett exempel på att främlingsfientligheten existerar latent i vår 

föreställningsvärld och att den är inbäddad i vår språkliga tolkningsgemenskap (Brune 
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2004, s. 32). Exemplen utgör även det som Brune (2004, s. 368) kallar medial 

konstruktion av medieinvandraren, eller som i detta fall, mediemigranten.14  

Ytterligare spår i materialet som indikerar en främlingsfientlig diskurs är den implicita 

antydan om att migranten skulle kunna vara ”skyldig” till att sprida mässling. Genom 

att från klar himmel framhäva en ”den andre” som ”oskyldig” till något, indikeras som 

tidigare nämnts i textanalysen (s. 27), en föreställning om att aktören skulle vara 

smittbärande, genom association till smittspridningen. Genom att säga att något inte 

förhåller sig på ett visst sätt skapas ändå en misstanke i läsarens medvetande. På så sätt 

förstärker man den mediala konstruktionen av migranten som den främmande och 

farlige. 

Men i länder med bristande sjukvård - eller som härjas av krig och 
katastrofer - orsakar sjukdomen [mässling] stora problem. Risken är ändå 
minimal att asylsökande ökar smittofaran…Vi har inte sett några utbrott av 
mässling som skulle kunna kopplas till de asylsökande som redan är här. 
(Mächs och Laufs, G-P 2018-01-05) 

Hon [Eva Lindhusen Lindhé, biträdande smittskyddsläkare i Västra 
Götalandsregionen] dementerar också rykten om att smittan härrör från 
EU-migranter från Rumänien eller Bulgarien. (Nilsson, G-P 2018-01-06) 

Sonesson (2018) text utgör med en något tydligare diskursindikation: 

Att asylsökande vanligen måste bo tätt kan öka risken för smittspridning. 
(Sonesson, G-P 2018-01-08) 

Som tidigare nämnt i textanalysen bidrar en sådan utsaga till att konnotera migranterna 

som sjuka, fattiga och smittbärande som rör sig i stora grupper. Även dessa citat är 

exempel på latent främlingsfientlighet men även främlingsfientlighet som kulturell 

tolkningsgemenskap (Brune, s. 32f). Dessa indikationer på främlingsfientlig diskurs är 

hyfsat försiktiga och måttliga. Sonessons citat indikerar det som Brune (2004, s. 9) 

kallar för kvardröjande koloniala synsätt, genom vilka nyhetsmedierna kan rangordna 

etniska grupper, nationer och kulturer. Denna mediala rangordning görs vidare, menar 

Brune (2004 s. 9), i enlighet med idéer där ”vi” används som symbolisk makt för att 

bekräfta vår överlägsenhet. 

Konstruktionen av den andre genom kulturell gemenskap 
Konstruktionen av de andra både vilar på och reproducerar våra gemensamma 

referensramar. Nyhetsproduktionen är beroende av dessa gemensamma föreställningar 

                                                 
14 Aktören som är föremål för denna diskurs kommer hädanefter att refereras till som ”migranten” även 
om den omnämns som den invandrade, asylsökande eller nyanlände. 
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för att skapa bilden av ett kollektivt ”vi” (Brune 2004, Casey 1998, ss. 18-22, Dahlgren 

& Sparks, s. 17). Detta kan även relateras till Brunes (2004, s. 30f) exempel om att en 

negativ eller till och med rasistisk gemensam kulturell värdering ligger till grund för 

porträtteringar av svarta i negativa kontexter i amerikansk press. Således krävs det en 

gemensam främlingsfientlig uppfattning om en minoritetsgrupp, för att denne medial 

ska kunna porträtteras på ett främlingsfientligt sätt. Som tidigare nämnt (ss. 25, 33, 39) 

sker konstruktion av ”den andre” genom att referera Rinkeby och Tensta som ”de här 

områdena” (Nilsson 2018). Man kan då i enlighet med Caseys (1998, ss. 18-22) och 

Brunes (2004, ss. 30f) teorier ovan, dra slutsatsen att föreställningen om Tensta- och 

Rinkeby-borna måste vara vitt kulturellt etablerad, för att det ska vara möjligt att 

publicera en sådan formulering. Desamma gäller för utsagan att invandrare möjligen 

skulle kunna vara potentiella mässlingsbärare (Boscanin 2018). Likaså utsagan om att 

asylsökande inte utgör någon smittorisk (Mächs och Laufs 2018) eller att smittan inte 

härrör EU-migranter (Nilsson 2018). En förutsättning för att kunna producera en sådan 

text vilar på en kulturell uppfattning om EU-migranter och asylsökande som potentiella 

smittbärare. 

Sammanfattning av social praktik 
Analysen av diskursordningen visar att folkhälsodiskursen är den som dominerar även 

om den utmanas av antivaccinationsdiskursen. Möjligen kan det vara så att 

folkhälsodiskursen inte längre är självklar utan söker återetablera sig som norm. Därav 

uppstår en diskursiv kamp mellan diskurserna. I materialet förkommer en 

främlingsfientlig diskurs som inte tar stor plats men som finns i bakgrunden. 

I analysen av den bredare sociala praktiken har det framkommit att konstruktion av den 

andre genom ordningsbrott eller motpol till det normala, tar plats i materialet. Vidare 

förekommer spår av en främlingsfientlig diskurs. Analysen visar att materialet ger 

exempel på konstruktion av den andre genom kulturell gemenskap. En förutsättning för 

latent främlingsfientlig diskursiv praktik är således att det finns en gemensam kulturell 

uppfattning med främlingsfientliga drag. 

Slutdiskussion 
Några saker är anmärkningsvärda när det gäller konstruktionen av ”den andre” i 

materialet. Av de grupper som definieras av Folkhälsomyndigheten som riskgrupper, 

berörs somalier i Järva samt antroposofer i materialet. Båda dessa grupper berörs väldigt 

lite eftersom fokus i materialet ligger på de så kallade vaccinationsmotståndarna. En 
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rimlig tolkning är att antroposoferna utgör del av denna grupp men det är osäkert om 

den somaliska befolkningen i Järva gör det. Den mediala bilden av vilken grupp som 

utgör störst risk för att sprida mässling, är därmed aningen skev i jämförelse med 

Folkhälsomyndighetens undersökning. 

I materialet finns det exempel på konstruktion av två olika ”annanheter”; 

vaccinationsmotståndaren och migranten. Dessa ”annanheter” konstruera på olika sätt. 

Vaccinationsmotståndare har en mer aktiv roll, får komma till tals och får därmed en 

tydligare identitet än migranten. Migranten porträtteras som mystisk och anonym. 

Materialets fokus kretsar kring vaccinationsmotståndare, som därmed medialt 

konstrueras som ett tydligare hot än migranter. Migranten å sin sida, porträtteras som att 

utgöra ett mer latent hot mot ordningen och normaliteten. Vaccinationsmotståndaren 

framställs även med tydligare normativ karaktär i materialet. Denne porträtteras som att 

ha viljan och förmågan att påverka hur vi tänker och talar om vaccination, vilket aktivt 

utmanar den rådande medicinska och vetenskapliga hegemonin. Denna förmåga 

tillskrivs inte migranten i det undersökta materialet. 

Den främlingsfientliga diskursen dominerar inte det undersökta materialet, men det går 

inte att förneka att det finns spår av den. Man kan dock inte dra slutsatsen att det 

undersökta materialet i sig är rasistisk eller främlingsfientligt – till det är steget är det 

ganska långt. Ett utmärkande exempel på främlingsfientlig diskurs, är att det i materialet 

står att invandrare, migranter eller flyktingar inte utgör fara eller risk för smitta. Detta 

kan jämföras med om en tidning skulle rapportera ett rån så här: ”I går kväll skedde ett 

rån på Ica nära i Gävle. Enligt Polisen var det inte muslimer som utförde rånet.” Att 

uttrycka sig på ett sådant sätt borde ske på en förekommen anledning – en anledning 

som finns latent dold inom den främlingsfientliga diskursen. Det här är exempel på hur 

främlingsfientligheten utgör en omedveten dimension i vår föreställningsvärld som är 

inbäddad i språket, vilket även tidigare nämndes (s. 41) (Brune 2004, s. 32).  

Man kan fråga sig varför migranten över huvud taget förekommer i rapporteringen, om 

nu vaccinationsmotståndaren var den aktör som ansågs vara mest hotfull och potentiellt 

”skyldig” till mässlingsutbrottet? Det faktum att migranten är mer frånvarande i 

rapporteringen, kan med försiktighet tolkas som ytterligare ett sätt att konstruera ”den 

andre”. Här kan man göra en jämförelse med Olofsson (2011), som menar att 

konstruktion av ”de andra” kan ske genom medial exkludering. En annan förklaring 



 

44 
 

skulle kunna vara att en viss grad av främlingsfientlighet i form av misstänksamhet mot 

den andre, ständigt finns till hands som en del av vår tolkningsgemenskap (Brune 2004, 

s. 32f). Detta förutsätter en etablerad kulturell uppfattning om migranten som ett hot. 

Migranten har potential att hela tiden hota status quo och ordningen, således relateras 

risker och hot lättare till dem som grupp.  

Den kulturella gemenskap som manifesteras inom nyhetsgenren, skapas inte endast 

genom att ett ”vi” definieras i kontrast till ett ”dem”. I materialet finns tydliga exempel 

på konstruktion av den andre, främst genom distansering, men även genom att rama in 

den som annorlunda och hotfull. Det undersökta materialet ger således belägg för att 

nyheter, i enlighet med Ekecrantz och Olssons (1994, s. 62) teori, utgör en plattform för 

vi-konstruktion genom sociokulturell gemenskap. En ytterligare förutsättning för 

konstruktion av den andre är att nyhetsproduktionen är västligt kodad (Jonsson 2004, s. 

57-59). Denna kulturella dominans framkommer särskilt tydligt i Sonessons (2018) 

definition av Sverige genom jämförelse med demokratiska länder som liknar Sverige. 

Som det framgår är postkoloniala teorier samt teorier om nyheter som kulturell 

gemenskap, främst applicerbara på konstruktion av ”den andre” genom en 

främlingsfientlig diskurs. Den mediala konstruktionen av vaccinationsmotståndare blir 

problematisk att se ur ett klassiskt postkolonialt perspektiv. Dock kan man som visat 

betrakta porträtteringen av vaccinationsmotståndarna i materialet som en sorts 

”andranden”, även om detta ”andrande” inte bygger på etnisk eller nationell tillhörighet. 

Med hänvisning till Ekecrantz och Olsson (1994), kan man se konstruktionen av ”vi och 

dem” inom nyhetsdiskursen ur andra perspektiv rasistiska/kulturrasistiska. Den 

diskurskamp som utspelar sig mellan folkhälsodiskursen och antivaccinationsdiskursen 

indikerar att det skulle kunna handla om dominant kultur och subkultur. 

Teorier om nyhetslogik har främst varit applicerbara inom analys av produktions- och 

konsumtionsvillkor. De regler, konventioner och ideal som enligt Brune (2004) utgör 

nyhetslogiken, har påverkats mycket av digitaliseringen. Nyhets- eller medielogik 

innebär något annat 2018 än vad Brune (2004) och särskilt Asp (1990) och Altheide & 

Snows (1991) avsåg. Men grunden stämmer fortfarande, att nyheter blir nyheter för att 

de passar mediernas arbetslogik (Asp 1990). Vi vet att färre och färre prenumererar på 

en dagstidning i pappersformat och att fler tar till sig nyheter via internet och sociala 

medier (Westlund 2017b, Hermida 2016). När alla trängs på samma plattform och 
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materialet är föränderligt, gäller det för mediehusen att vara först. Här kan man relatera 

till Olofssons (2011, s. 559) teori om att den journalistiska praktiken påverkar vilka 

nyheter som rapporteras, samt att journalisterna anpassar sitt urval efter allmänhetens 

intresse. I förlängningen bidrar detta till att etablerade mediehus anpassar sitt urval och 

sin nyhetsproduktion för att passa en digital medielogik (Westlund 2011, 2017b, 

Hermida 2016). Det Brune (2004) skriver om att nyhetsjournalistikens 

produktionsvillkor påverkar nyhetslogiken, både när det gäller distribution och 

journalisternas arbetsvillkor, verkar mer aktuellt än någonsin. Analysen av produktions- 

och konsumtionsvillkor berör inte primärt uppsatsen syfte eller frågeställningar. I den 

här studien har det inte kunnat göras några konkreta kopplingar mellan exempelvis 

konstruktion av ”den andre” och de undersökta texternas produktionsvillkor. Dock 

bidrar analysen av produktions- och konsumtionsvillkor till att ge ett kontextuellt 

ramverk till undersökningen. Inte minst genom att belysa antalet återpubliceringar av 

det undersökta materialet 

Reflektioner 
I materialet förekom inte ”annanhet” i form av kulturell eller etnisk åtskillnad. Teorier 

rörande kulturell rasism, som till exempel Balibars (se, s. 11), har därför inte kunnat 

appliceras. I materialet förekom inte heller några typiska exempel av ”den andre” som 

exotisk. Bodens teorier (2016) om ”den andre” som exotisk, har därför inte heller varit 

relevanta att applicera på materialet. Teorier av Olofsson (2011), Dahlgren (1990) och 

Dahlgren & Sparks (1992) har inte varit helt irrelevanta för materialet, dock har 

tonvikten legat på andra teorier. Olofssons (2011) teorier handlar mycket om 

utrikesjournalistik och katastrofer var därför inte mest relevant för uppsatsen. Dalgren 

(1990) samt Dahlgren & Sparks (1992) handlar om nyheter som kultur eller 

populärkultur. Dessa hade varit mer relevanta om uppsatsen fokuserat mer på 

nyhetslogik och kanske särskilt nyheter som populärkultur i TV och sociala medier.  

Det finns några svagheter inom uppsatsen som är värda att nämnas. För det första är 

mässlingsutbrottet väldigt nära i tid. Det kan då vara svårt att få ett tillräckligt djupt 

perspektiv på det som nyhetshändelse. För det andra finns risken att uppsatsskribenten 

därmed har nyhetshändelsen så färskt i minnet att det kan vara svårt att förhålla sig 

neutral och inte ha förutfattade meningar om forskningsobjektet.  

Som visat är forskningsfältet av komplex karaktär. Detta tyder på att plattformen för 

problemet befinner sig inom en brytpunkt, där medieforskning, folkhälsoforskning 
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(medicin, statsvetenskap) och riskforskning möts. I nuläget finns inte mycket kvalitativ 

medievetenskaplig forskning med fokus på vaccinationsdebatten. Där kan uppsatsen 

utgöra ett viktigt medievetenskapligt bidrag. Trots att uppsatsen inte behandlar 

riskperception/riskkonstruktion, rör den sig inom ett riskvetenskapligt fält. Forskning 

om riskperception/riskkonstruktion är dock inget klassiskt fält för kritisk diskursanalys. 

Det kan ändå vara värdefullt att kritiskt undersöka hur olika gruppers identiteter 

konstrueras i samband med konstruktion av risker i nyhetsrapporteringen. Ett förslag till 

fortsatt forskning skulle därmed kunna vara att studera detta material eller ett liknande 

material både med ECA och CDA. Ett annat uppslag för fortsatt forskning skulle kunna 

vara att studera vaccinationsdebatten/mässlingsdebatten över längre tid. Till exempel 

med Foucaultiansk diskursanalys eller kvantitativ innehållsanalys. Det skulle vara 

särskilt intressant att endast följa debatten i sociala medier och på internet, med 

huvudfokus på vaccinationsmotståndare. Då hade man kunnat kombinera diskursanalys 

eller kvantitativ innehållsanalys med kvalitativ eller kvantitativ enkätundersökning. 

Konklusion 
Uppsatsen har ur ett socialkonstruktivt perspektiv undersökt hur olika grupper 

framställts i den journalistiska nyhetsrapporteringen av mässlingsutbrottet i Göteborg 

vintern 2017/2018. För att undersöka detta har 10 artiklar analyserats med kritisk 

diskursanalys. Resultaten har analyserats med hjälp av postkolonial teori och teorier om 

nyheter som kulturell gemenskap och nyhetslogik. Uppsatsen har visat att den 

journalistiska rapporteringen om olika grupper som inte har vaccinerat sig skiljer sig 

något. Huvudfokus i materialet ligger på de så kallade vaccinationsmotståndarna i form 

av hot och orsak till mässlingsutbrottet. I andra hand fokuserar materialet på migranter 

som hot och orsak till utbrottet. Nyhetsrapporteringen bidrar till att konstruera båda 

dessa grupper som ”de andra”, något som är skiljt från det rådande normativa. 

Konstruktionen av dess två ”annanheter” tar sig olika uttryck i materialet då 

vaccinationsmotståndaren får en mer aktiv roll och porträtteras som ett större hot än 

migranten. Dessa identitetskonstruktioner utgör del av underliggande diskurser, 

nämligen: folkhälsodiskursen, antivaccinationsdiskursen samt den främlingsfientliga 

diskursen. Analys av diskurserna och spelet dem emellan har visat att 

folkhälsodiskursen och antivaccinationsdiskursen har ett dialektiskt förhållande till 

varandra. Vidare har den visat att även om folkhälsodiskursen är den dominerande, 

utmanas den av antivaccinationsdiskursen. Vid sidan av dessa huvudsakliga diskurser 

finns den främlingsfientliga diskursen latent. Den tar förvisso inte stor plats men finns 
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där. Utsagor i materialet är inte direkt rasistiska eller främlingsfientliga men indikerar 

en främlingsfientlig diskurs. Uppsatsen har visat att en förutsättning för utsagor med 

främlingsfientliga drag är att idén om vissa marginaliserade grupper som hotfulla, måste 

finnas i vår gemensamma referensram, som en del av vår kultur. 
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