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This research paper aims to show how racism, power, social representations and identity are 

created and reproduced through the media. The research paper will analyse newspaper articles 

presented about Cronulla riot in The Sydney Morning Herald, The Daily Telegraph and The 

Sunday Telegraph using Fairclough’s critical discourse analysis, CDA, as a theory and 

method.  

The research paper aims to demonstrate how inequality in the Australian society is reproduced 

by the media through the use stereotypes and certain social representations and how 

knowledge and awareness about this is relevant to social work of today. 

 

Keywords. 

Cronulla riot, Critical discourse analysis, Social work, Media, Racism. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sida 3 av 58 
 

 
1. ............................................................................................................................................ 5 
Inledning. ............................................................................................................................... 5 
2. ............................................................................................................................................ 7 
Syfte och frågeställningar. ..................................................................................................... 7 
3. ............................................................................................................................................ 8 
Tidigare forskning. ................................................................................................................ 8 
3.1. ......................................................................................................................................... 8 
Vi och Dom. .......................................................................................................................... 8 
3.2. ......................................................................................................................................... 9 
Media. .................................................................................................................................... 9 
3.3. ....................................................................................................................................... 10 
Rasism. ................................................................................................................................ 10 
3.4. ....................................................................................................................................... 11 
Islam och stereotyper. .......................................................................................................... 11 
3.5. ....................................................................................................................................... 12 
Sammanfattning. .................................................................................................................. 12 
4. .......................................................................................................................................... 13 
Teori och metod. .................................................................................................................. 13 
4.1. ....................................................................................................................................... 13 
Socialkonstruktionism. ........................................................................................................ 13 
4.2. ....................................................................................................................................... 13 
Diskursanalys. ...................................................................................................................... 13 
4.3. ....................................................................................................................................... 14 
Kritisk diskursanalys. .......................................................................................................... 14 
4.4. ....................................................................................................................................... 15 
Faircloughs modell och analys. ........................................................................................... 15 
4.4.1. .................................................................................................................................... 16 
Diskursiv praktik. ................................................................................................................ 16 
4.4.2. .................................................................................................................................... 16 
Textanalys. ........................................................................................................................... 16 
4.4.3. .................................................................................................................................... 17 
Social praktik. ...................................................................................................................... 17 
4.4.4. .................................................................................................................................... 17 
Diskursordning. ................................................................................................................... 17 
4.5. ....................................................................................................................................... 17 
Kritiska reflektioner CDA. .................................................................................................. 17 
4.6. ....................................................................................................................................... 18 
Teorier om representationer och stereotyper. ...................................................................... 18 
4.7. ....................................................................................................................................... 19 
Etnocentrism. ....................................................................................................................... 19 
4.8. ....................................................................................................................................... 20 
Sammanfattning. .................................................................................................................. 20 
5. .......................................................................................................................................... 21 
Uppsatsens material och trovärdighet. ................................................................................. 21 
5.1. ....................................................................................................................................... 21 
Litteratursökning. ................................................................................................................. 21 
5.2. ....................................................................................................................................... 21 
Datainsamling. ..................................................................................................................... 21 
5.2.1. .................................................................................................................................... 22 
The Daily Telegraph och The Sunday Telegraph. ............................................................... 22 
5.2.2. .................................................................................................................................... 22 
The Sydney Morning Herald. .............................................................................................. 22 
5.3. ....................................................................................................................................... 22 
Avgränsningar och urval. ..................................................................................................... 22 
5.4. ....................................................................................................................................... 23 
Bearbetning av empiri. ......................................................................................................... 23 
5.5. ....................................................................................................................................... 24 
Pålitlighet och trovärdighet. ................................................................................................. 24 
5.6. ....................................................................................................................................... 26 



Sida 4 av 58 
 

Etiska överväganden. ........................................................................................................... 26 
6. .......................................................................................................................................... 27 
Analys och resultat. ............................................................................................................. 27 
6.1. ....................................................................................................................................... 27 
Diskurser. ............................................................................................................................. 27 
6.2. ....................................................................................................................................... 28 
Teman. ................................................................................................................................. 28 
6.2.1. .................................................................................................................................... 28 
Förnekande av rasism. ......................................................................................................... 28 
6.2.2. .................................................................................................................................... 31 
Religion och kultur. ............................................................................................................. 31 
6.2.3. .................................................................................................................................... 35 
Sociala representationer: gäng och män............................................................................... 35 
6.2.4. .................................................................................................................................... 38 
Stereotyper. .......................................................................................................................... 38 
Faircloughs tredimensionella modell. .................................................................................. 39 
6.3.1. .................................................................................................................................... 39 
Diskursiv praktik. ................................................................................................................ 39 
6.3.2. .................................................................................................................................... 40 
Lingvistisk analys. ............................................................................................................... 40 
6.3.3. .................................................................................................................................... 40 
Social praktik. ...................................................................................................................... 40 
6.4.3. .................................................................................................................................... 41 
Diskursordning. ................................................................................................................... 41 
7. .......................................................................................................................................... 43 
Slutdiskussion. ..................................................................................................................... 43 
8. .......................................................................................................................................... 46 
Referenslista. ....................................................................................................................... 46 
Bilaga 1. ............................................................................................................................... 49 
Bilaga 2. ............................................................................................................................... 55 
Bilaga 3. ............................................................................................................................... 56 
Bilaga 4. ............................................................................................................................... 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sida 5 av 58 
 

1. 

Inledning. 

I december 2005 så skedde ett upplopp med bakomliggande rasistiska orsaker i Cronulla, 

Sydney, som kom att skapa mycket medial debatt i Australien. Upploppet kom att benämnas i 

media som Cronulla riot.  

    Cronulla riot kom att involvera drygt 5000 människor på plats och bakgrunden till 

upploppet förklaras som ett enskilt bråk mellan några livräddare och en grupp av människor 

med anknytning till Mellanöstern som urartade till något större och att media hade en central 

roll i hur tiden innan upploppet och själva upploppet kom att utvecklas (Poynting 2006:86). 

    Lattas (2007:302) beskriver att rasism riktad mot människor med rötter i Mellanöstern 

tydliggjordes under upploppet bland annat genom att människor hade budskap med rasistisk 

underton målat på sina kroppar. 

 

Many carried the Australian flag as a cape or on their clothing. The flag was painted 

onto bodies and onto very prominent symbolic places such as the face. Bodies also 

carried messages such as: “Auzzie Pride”, “Land Down Under”, “We grew here. You 

flew here”. T-shirts carried anti-Arab slogans such as “No Lebs”(ibid). 

 

    Jag bodde i Cronulla under tiden för upploppet och Cronulla riot var en omtumlande 

händelse för många människor, inte bara de lokala invånarna i Cronulla med omnejd utan 

även för många människor i stora delar av Australien. Upploppet tydliggjorde motsättningar 

mellan grupper av människor i det Australiska samhället som inte enbart existerade i 

Cronulla. 

    Då jag var på plats vid tiden för upploppet så innehar jag viss kunskap om hur händelsen 

presenterades i media och om vilka debatter som pågick under och efter tiden för Cronulla 

riot. Händelsen ledde till flertalet olika debatter på många håll, i tidningar, radio och TV, och 

min förförståelse och förkunskap innebär vetskapen om att utifrån Cronulla riot kom debatten 

att handla till stor del om invandrare från Mellanöstern, främst människor med rötter i 

Libanon, samt om muslimer och islam.  

    Jag fann vid tiden för händelsen medias skildring intressant då jag ansåg att media till viss 

del presenterade händelsen relativt ensidigt och med bakgrund av detta anför jag i denna 

uppsats att göra en kritisk diskursanalys utifrån artiklar om Cronulla riot publicerade i 
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dagstidningen The Sydney Morning Herald, The Daily Telegraph samt The Sunday 

Telegraph.  

    Jag vill undersöka vilka representationer som presenteras utifrån artiklar publicerade om 

Cronulla riot och om det genom de texter som produceras genom media skapas en viss 

sanning som bidrar till hur rasism reproduceras i dagens samhälle. 

    Van Dijk (2002:144–145) menar att rasism skall förstås som ett system som resulterar i en 

ojämn maktfördelning och ett icke-jämlikt samhälle uppbyggt på grunder av etnicitet och 

detta är även utgångspunkten i denna uppsats.  

    Inom ramen för socialt arbete är texter om Cronulla riot intressant att studera då rasism 

som leder till en ojämn maktfördelning är något som påverkar samhället i stort och socialt 

arbete kan inte särskiljas från de strukturer som återfinns i samhället. Följaktligen är det 

centralt för socialt arbete hur synen på vissa grupper i samhället etableras.  
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2. 

Syfte och frågeställningar. 

Jag avser att undersöka hur grupper av människor med ursprung i Mellanöstern skildras i 

artiklar om Cronulla riot i tidningen The Sydney Morning Herald, The Daily Telegraph samt 

The Sunday Telegraph. Syftet med uppsatsen är att se vilka diskurser som framställs, 

konstrueras och reproduceras av media utifrån Cronulla riot.  

Syftet med uppsatsen mynnar ut i några frågeställningar:  

Vilka konstellationer presenteras?                                                                                                                                                                          

På vilka sätt reproducerar media stereotyper och rasism? 

Hur påvisas medias inflytande i samhället genom dess beskrivningar av olika grupper? 
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3. 

Tidigare forskning. 

I detta avsnitt avser jag att belysa Tidigare forskning om makt, rasism och media som är av 

relevans för den kommande analysen. Genomgående för hela avsnittet om Tidigare forskning 

är en diskussion utifrån begreppet Vi och Dom.  

 

3.1.  
Vi och Dom. 
 

Van Dijk (2001:352) menar att det finns två former av rasistiska diskurser i samhället och att 

inom ramen för dessa två rasistiska diskurserna så skapas grupperna Vi och Dom.  

    Den ena rasistiska diskursen innebär att Dom presenteras på ett negativt sätt i media och 

karaktäristiskt för denna diskurs är ett Dom presenters negativt kombinerat med en positiv 

representation av Vi (ibid). Den andra rasistiska diskursen innebär att människor i den 

dominanta gruppen, Vi, interagerar med varandra samhället genom att prata nedlåtande om 

minoritetsgrupper. Inom ramen för denna rasistiska diskurs så förekommer inte alltid 

diskriminering och rasism i ett samhälle som medvetna handlingar utan rasistiska handlingar 

kan skapas av majoritetssamhällets normer (SOU 2005:41:30-31). 

    Brune (1998:10–11) menar att invandrarkillar som begrepp står utanför normaliter genom 

att media presenterar begreppet i sammanhang som berör kriminalitet och våld.  

 

Kan man tänka sig ett effektivare sätt att göra människor maktlösa och segregerade än 

dessa beskrivningar? På ytan liknar de snapshots ur verkligheten, men de etsar sig in på 

näthinnan genom sin starka symbolladdning, där de utifrånkommande gestaltas som 

annorlunda, underlägsna och samtidigt hotande (ibid). 

 

Invandrare från förorter presenteras i media som annorlunda och detta skapar ett Vi och Dom 

förhållande som innebär att dessa människor blir marginaliserade och stigmatiserade. 
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    Van Dijk (2001:352) menar att media ofta diskuterar minoritetsgrupper och invandrare 

utifrån tre olika teman. Det första temat betonar skillnaderna mellan Vi och Dom. 

 

More often than not, however, the difference is evaluated negatively: the Others are 

portrayed as less smart, beautiful, fast, hardworking, democratic, modem, etc. than We 

are. These topics are typical in everyday conversations, textbooks and especially the 

mass media (ibid). 

 

    Genom att använda vissa uttryck i olika diskurser inom media så indikeras att inom 

gruppen för Dom så är alla lika medan inom gruppen för Vi så finns det individuella skillnader 

(ibid:354). Dessa uttryck skapar olika sociala kategorier som frambringar in-grupper och ut-

grupper i ett samhälle.  

    Det andra temat som diskuteras inom olika diskurser inom media betonar att De andras 

beteende är annorlunda och att Dom bryter mot de mot normer och regler som finns i 

samhället. Slutsatsen inom olika diskurser blir att Dom bör anpassa sig till de normer som Vi 

har satt upp men gör inte det (ibid:353). 

    Det tredje temat handlar om att information om kriminalitet som rör Dom ofta hamnar på 

förstasidan av en tidning (ibid). 

 

3.2. 
Media. 
 

Media innehar rätten att förmedla information om vissa händelser och deras makt ligger i att 

kunna göra ett urval om vad som skall presenteras och även hur det ska presenteras. 

Journalistik handlar om att göra ett urval och därmed blir mediernas bild av verkligheten 

bristfällig (Strömbäck 2009:19). 

    Media skildrar inte endast en ideologisk bild men präglas dock av vissa tekniker och idéer, 

exempelvis vikten av att skapa nyheter som attraherar mottagaren, som påverkar hur en 

historia berättas och därmed är media en del av skapandet av den sociala världen (Poynting et 

al 2004:13).  

    Media producerar de dominerande kulturella normer som finns i ett samhälle och skapar på 

så sätt information som blir till ett övergripande ”common-sense” som människor i samhället 

kan relatera till (ibid:14). Media kan bidra till diskurser med rasistiska inslag samt till 

rasistiska diskurser som förstärker rasism i ett samhälle om exempelvis utrymme i media ges 

till företrädare för rasistiska ideologier (Löwander 1998:91). Om företräde ges åt rasistiska 
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åskådningar så sänks nivån på vad som är acceptabelt att uttrycka i ett offentligt sammanhang 

och bidrar till en gemensam kunskap som andra människor kan referera till (ibid). Vardagliga 

konversationer som sker mellan människor i ett samhälle är till stor del är influerade av media 

och människor använder exempelvis tidningar som en källa att referera till, exempelvis 

rörande ämnen som inte på enkelt sätt kan observeras i människors vardag (Van Dijk 

2002:151). Medias budskap sprids därmed genom människors kommunikation. 

    Media och dess texter är en del av hur rasism reproduceras i dagens samhälle, exempelvis 

genom skapandet av begrepp som Vi och Dom (Van Dijk 2002:144–145). Media är en del av 

samhällets maktstrukturer och en del av reproduktionen av samhällets föreställningar om Vi 

och Dom (SOU 2005:41:54).  

    Media är inte oberoende eller objektiva aktörer i samhället utan media reproducerar 

majoritetssamhällets normer och följaktligen blir Dom kategoriserade som annorlunda och 

underlägsna än Vi (Poynting et al 2004:35). Kategorin Dom har två syften, dels fungerar 

kategoriseringen som ett sätt att skapa en egen identitet, dels ger begreppet ett utlopp för att 

fastställa skillnader mellan den egna gruppens åsikter, värderingar och attityder i förhållande 

till andra gruppers (ibid). Kategoriseringen skapar en bild av Dom som en enhetlig grupp och 

bidrar till idén att Dom är mindre värda än Vi. Följaktligen är det är skillnaderna mellan Vi 

och Dom som skapar en överordning i ett samhälle (SOU 2005:41:33). 

 

3.3. 
Rasism.  
 

I dagens Australiensiska samhälle kan olika former av rasism urskiljas och delas upp i 

kategorierna personlig, institutionell samt kulturell rasism (Jayasuriya 2002:40).  

    Personlig rasism kan påvisas genom individuella fördomar, förnekande av andra till 

jämlikhet eller våldsamma handlingar gentemot andra människor baserat på deras etnicitet.  

    Institutionell rasism innebär att bland annat att statliga institutioner systematiskt gynnar 

vissa grupper av människor till bekostnad av andra grupper.  Det finns former av elitsystem i 

samhället, exempelvis en politisk elit och en medial elit, som kontrollerar olika dimensioner 

som har med invandrare och immigration att göra och denna elit utövar sin makt bland annat 

genom att kommunicera genom media (Van Dijk 2002:144–145). 

    Med kulturell rasism avses att värderingar och attityder från den dominerande gruppen i 

samhället ses som överordnade andra gruppers värderingar och åsikter . I Australien innebär 

detta att Västerländska värderingar och normer är styrande och detta påvisas på olika sätt 



Sida 11 av 58 
 

genom den makt som vissa grupper och samhällsinstitutioner har i samhället (Jayasuriya 

2002:40).  

    Ett av de effektivaste sätten som ojämna maktförhållanden upprätthålls i ett samhälle är 

genom majoritetssamhällets förnekande av att rasism förekommer (SOU 2005:41:38). Rasism 

skapar ett samhälle som inte är lika för alla och fördomar, diskriminering och exkludering 

baserat på kulturella skillnader skapar in- och ut-grupper i ett samhälle (Jayasuriya 2002:40). 

 

3.4. 
Islam och stereotyper.  
 

Begreppen islam och muslim förekommer i media när nyhetsrapporteringen berör våld, terror 

och förtryck (Brune 1998:11). Media har de senaste åren i Australien kopplat samman 

kriminella handlingar såsom exempelvis våldtäkter och stöld med människor baserat på deras 

etnicitet och dessa människor beskrivs av media med begrepp såsom ”Middle-Eastern”, 

”Muslim” och ”Arab” (Poynting 2004:33). Dessa begrepp är ovissa då exempelvis ”Middle-

Eastern” inte är en enhetlig definition. 

 

The ’Middle East’ for example, is not a singular entity, and is shaped more by 

geopolitics of Western colonialism than the political, ethnic and religious realities of the 

region it supposedly designates (ibid). 

 

    Termen ”Middle-Eastern” inbegriper människor som talar Arabiska, människor som inte 

gör det, personer som är kristna och människor som är muslimer och så vidare. När de ovan 

nämnda begreppen används av bland annat media för att beskriva människor som är bosatta i 

Australien kan det bli problematiskt då termerna omfattar både människor som invandrat från 

andra länder och människor som är födda i Australien. Människor som beskrivs med dessa 

begrepp ses i det moderna Australiska samhället som Dom. I det Australiska samhället 

innebär de sociala kategorierna ”Arab-ness”, ”Islam” och ”Middle-Eastern-ness” i stort sett 

samma sak och associeras bland annat med våld och kriminalitet (ibid). 
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    Medias bild av islam består av symboler och begrepp som rör invandrare presenteras med 

hjälp av stereotyper och inte med hur verkligheten ser ut (Brune 1998:11).  

 

Men betydelsen av mediernas användning av symbolik är vidare än så. Symbolerna 

fungerar ofta som stereotyper, överförenklade och endimensionella föreställningar om 

olika fenomen. De styr vårt tänkande och de styr vår kommunikation (Hvitfeldt 

1998:82). 

 

    Etniska fördomar och stereotyper som existerar i ett samhälle inte är naturliga fenomen 

utan dessa fördomar förmedlas genom olika former av kommunikation (Van Dijk 2002:145).  

Media arbetar utifrån redan förutbestämda mallar eftersom verkligheten ofta är för komplex. 

Om en person eller händelse passar in en mall så beskrivs den utifrån den mallen och inte 

utifrån verkligheten, stereotyper styr hur media kategoriserar människor och händelser 

(Hvitfeldt 1998:83). Det finns en koppling mellan verkligheten och mediernas bild av den 

men nyheter är dock sociala konstruktioner av verkligheten (Strömbäck 2009:166). 

    Media arbetar med stereotyper och symboler för att visa hur budskapet med en text skall 

tolkas och dessa symboler styr hur mottagaren av en text tolkar handlingar, händelser eller 

förhållanden (Hvitfeldt 1998:82).  

 

3.5. 
Sammanfattning. 
Centralt i uppsatsens avsnitt om Tidigare forskning är att belysa förhållandet mellan Vi och 

Dom. Begreppet och konceptet Vi och Dom förklarar hur dominanta grupper i ett samhälle 

kategoriserar andra grupper inom samma samhälle som problematiska och annorlunda för att 

upprätthålla majoritetssamhällets makt och inflytande. Medias bild av invandrare presenteras 

ofta med hjälp av stereotyper och inte med hur verkligheten ser ut. Medier arbetar med 

stereotyper och symboler för att visa hur budskapet med en text skall tolkas.  
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4.  

Teori och metod. 

Diskursanalys kommer att användas både som en teori och metod i denna uppsats. 

Diskursanalys är av mångvetenskaplig karaktär men inom samhällsvetenskap så ses 

diskursanalys både som en vetenskaps- och samhällsteori och som en metod.  

    Denna uppsats tar sin utgångspunkt i kritisk diskursanalys, CDA, vid analys av uppsatsens 

empiri och analysen kommer att bygga på Faircloughs tredimensionella modell. I detta teori- 

och metodavsnitt avser jag att belysa Socialkonstruktionism, Diskursanalys och Faircloughs 

kritiska diskursanalys (CDA). CDA skall dock kombineras med sociologiska teorier och 

därmed belyses även Etnocentrism samt olika teorier och angreppssätt gällande Stereotyper 

och Sociala representationer under detta kapitel 

 

4.1. 
Socialkonstruktionism. 
 

Socialkonstruktionism är en del av det postmoderna synsättet vilket innebär fokus på språk 

och diskurser i skapandet av den sociala verkligheten (Pease et al 2009:6). 

Socialkonstruktionism utgör vetenskapsfilosofisk position för denna uppsats och därmed är 

uppsatsens tolkning en av många möjliga tolkningar och studiens resultat skall därför inte 

betraktas som den enda sanningen utifrån uppsatsens analyserade material (Burr 1995:6).  

 

4.2. 
Diskursanalys.  
 

Diskursanalys kan betraktas som en vetenskaps- och samhällsteori och ses som en inriktning 

inom forskning för att besvara frågor om makt och identitet. Vidare kan diskursanalys även 

ses som en metod då diskursanalys består av specifika sätt att analysera texter.  

    Diskursanalys sätter språket i fokus och alla olika inriktningar inom diskursanalys har ett 

bestämt sätt att se på språk och språkanvändning. Språk är inte bara ett sätt att återge 

verkligheten utan språk bidrar även till att organisera den sociala verkligheten (Bergström & 

Boréus 2000:221–222).  

    Med diskurs avses ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (Winther- Jørgensen & 

Philips 2000:7).  
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    Diskursanalys är användbar i studier av identitetskonstruktioner och maktförhållanden, 

exempelvis kan diskursanalysen hjälpa studien att svara på frågor om varför en viss grupp är 

marginaliserad och diskursanalysen kan även kartlägga olika sociala ordningar för att studera 

maktfrågor (Bergström & Boréus 2000:265). 

 

4.3.  
Kritisk diskursanalys. 
 

Den kritiska diskursanalysen menar språk är en diskurs som människor kan påverka genom 

sitt handlande men det är också en handling som är socialt och historiskt formad. Språket som 

diskurs står inte för sig själv utan existerar tillsammans med andra sociala aspekter (Winther- 

Jørgensen & Philips 2000:68).  

    Den kritiska diskursanalysen analyserar språkbruket i social interaktion genom en 

lingvistisk analys och enligt Faircloughs CDA består diskurser uteslutande av lingvistiska 

element (ibid:68,72).  

    Faircloughs CDA bygger på textanalys men denna form av diskursanalys är dock inte 

tillräcklig för att belysa alla kopplingar mellan texter och samhälle och följaktligen skall den 

kritiska diskursanalysen kopplas samman med exempelvis en sociologisk teori som passar en 

studies syfte (Fairclough 1995b:208–209). 

    Den kritiska diskursanalysen vill beskriva och utforska de förbindelser som finns mellan 

språkbruk och social praktik. Enligt den kritiska diskursanalysen så är texter en viktig del av 

den sociala interaktionen som sker i ett samhälle och följaktligen så producerar och 

reproducerar texter sociala strukturer, identiteter och relationer i ett samhälle.  
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4.4. 
Faircloughs modell och analys.  
 

1
 

 

Faircloughs modell är en tredimensionell modell för en textorienterad diskursanalys. Analys 

av en text utifrån Faircloughs modell innebär att fokus ligger på den kommunikativa 

händelsen och på diskursordningen.  

    Diskursordningen innehåller de diskurser och genrer som finns att tillgå vid användande av 

språk och därmed styr diskursordningen vad som sägs (Winther- Jørgensen & Philips 

2000:75–76). En genre är det språkbruk som förknippas med specifika praktiker (Fairclough 

1995a:56). Den kommunikativa händelsen innebär den form av språkbruk som är relevant för 

en studie, exempelvis tidningsartiklar, och genom att undersöka hur en text produceras och 

tolkas så kan en studie analysera om den kommunikativa händelsen reproducerar eller 

ifrågasätter diskursordningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Egen avbildning av Faircloughs tredimensionella modell, 1995b:59. 
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4.4.1.  

Diskursiv praktik. 
 

Vid analys av den diskursiva praktiken så är det centralt att analysera hur en text producerar 

och bygger på redan befintliga diskurser och genrer vid skapandet och mottagandet av en text. 

Diskursiv praktik formas inom ramarna för en diskursordning och det är i den diskursiva 

praktiken som människor använder språk för att skapa samt konsumera texter.  

 

I kritisk diskursanalys hävdas det att diskursiva praktiker bidrar till att skapa och 

reproducera ojämlika maktförhållanden mellan sociala grupper, till exempel mellan 

sociala klasser, mellan kvinnor och män, mellan etniska minoriteter och majoriteten 

(Winther- Jørgensen & Philips 2000:69). 

 

4.4.2. 

Textanalys. 

 

Tanken med textanalys är att avläsa hur diskursiva processer visar sig i olika texter och för 

påvisa detta krävs en lingvistisk detaljerad analys. Vid textanalys skall en texts formella drag 

analyseras för att påvisa hur diskurser och genrer konstrueras lingvistiskt. Vilka lingvistiska 

drag en studie väljer att fokusera på styrs av syftet med studien (ibid:71-72). Denna studie 

kommer vid analys av uppsatsens empiri att fokusera på de lingvistiska dragen metaforer, 

modalitet samt vokabulär. 

    Metaforer beskriver något i termer av något det inte är. Metaforer kan delas in i aktiva och 

inaktiva metaforer och inaktiva metaforer är av störst intresse för samhällsvetenskapliga 

studier då dessa metaforer accepteras av mottagaren av en text utan ifrågasättande.  

Aktiva metaforer har ett medvetet budskap och kräver mer arbete vid tolkningsprocessen.  

    Modalitet påvisar i vilken utsträckning textens avsändare står bakom textens budskap. 

Massmedierna presenterar ofta tolkningar som de vore fakta och använder sig av kategoriska 

modaliteter som påvisar och understödjer dess auktoritet (ibid:88). Olika diskurser använder 

sig av olika typer av modalitet och vilken modalitet som väljs får konsekvenser för diskursens 

konstruktion av bland annat sociala relationer och kunskapssystem.  

    Analys av vokabulär innebär en studie av enskilda ord. Ordval är viktigt eftersom en text 

påvisar ett visst budskap genom de ord som presenteras (Fairclough 1992:199–191).  
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4.4.3. 

Social praktik. 

 

Analys av den sociala praktiken skall kopplas samman med de två andra delarna av den 

tredimensionella modellen för att komma fram till en studies slutsats. Det är genom den 

diskursiva praktiken som texter formar och formas av social praktik och relationen mellan den 

diskursiva praktiken och den diskursordning som den är en del av måste klargöras.  

    Genom att analysera förhållandet mellan den sociala praktiken och den diskursiva praktiken 

som det kan undersökas om diskursordningen bidrar till förändring av den sociala praktiken 

eller om diskursordningen upprätthåller rådande maktförhållandena i ett samhälle.  

 

Förstärker och döljer den diskursiva praktiken vissa ojämlika maktförhållanden i 

samhället eller sätter den maktpositionerna i fråga genom att framställa verkligheten och 

de sociala relationerna på ett nytt sätt? (Winther- Jørgensen & Philips 2000:90). 

 

4.4.4. 

Diskursordning. 

 

En diskursordning innebär att olika diskurser konkurrerar om att beskriva och ge innehåll åt 

samma område (Winther- Jørgensen & Philips 2000:64). Diskursordning innehåller de 

diskurser och genrer som finns att tillgå och därmed styr diskursordningen vad som sägs. 

Kommunikativa händelser kan både återge och förändra diskursordningar (ibid:76).  

 

4.5. 
Kritiska reflektioner CDA.  
 

Bergström och Boréus (2000:257) menar att det finns goda grunder för att använda sig av 

diskursanalys vid samhällsvetenskaplig forskning men att det även finns vissa problem och 

svårigheter med användandet av diskursanalys.  

    Kritik gentemot diskursanalys består bland annat av att diskursanalys kan ses som 

relativistisk (ibid). Vidare kritik mot den kritiska diskursanalysen är bland annat en svaghet 

för förståelse för gruppbildningsprocesser.  

    Kritik gentemot Faircloughs CDA är bland annat frågan om vart gränsen mellan det 

diskursiva och det icke-diskursiva går, vad skall analyseras som social praktik och vad skall 

analyseras som diskurs? Svårigheten ligger i att om verkligheten är socialt konstruerad och 

den sanning som återfinns är diskursivt skapad så är det svårt för en forskare att förhålla sig 
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till resultaten av en studie. Kritisk diskursanalys påvisar ett resultat och en sanning som är 

subjektiv.  

    Fairclough ger heller inga riktlinjer om vilka sociologiska teorier som kan kombineras med 

hans angreppssätt, vilket kan skapa vissa problem för forskare som vill använda sig av hans 

teori och metod (Winther- Jørgensen & Philips 2000:94). 

 

4.6. 
Teorier om representationer och stereotyper.  
 

Sociala representationer är både en process och en produkt, och fokus på språkets betydelse i 

skapandet av representationer är viktigt att analysera i studier rörande etnicitet och rasism. 

Teorier om representationer kan ge en studie en modell att utgå ifrån för att studera sociala 

representationer i ett samhälle (Bowles 2002:72–73). 

    Teori om sociala representationer skiljer sig ifrån andra socialpsykologiska teorier bland 

annat genom att starkt betona att kommunikation mellan människor är en viktig del i 

skapandet av en gemensam social förståelse. Centralt är fokus på den konstruktiva process i 

vilken olika versioner av världen skapas (Potter & Wetherell 1998:139). Teori om sociala 

representationer betonar vikten av förståelse för hur människor i en specifik kultur vid en 

specifik historisk tidpunkt och ofta specifika grupper delar en gemensam förståelse för bilder 

och mentala representationer (ibid:140). 

    Skapandet av representationer en del av en avsiktlig handling och olika sociala 

representationer skapas för att verkligheten är för motsägelsefull. De människor som inte 

passar in i den dominerande bilden i ett samhälle exkluderas genom skapandet av olika 

sociala representationer (Bowles 2002:73). Dessa sociala representationer kan kopplas 

samman med stereotyper och det innebär att stereotyper ofta innebär negativa 

representationer. 

 

This is why the term ’stereotype’ often carries negative conations, as it is considered to 

be yet another marker of the ways in which representations fails to do justice to social 

complexity (ibid:79). 

 

    Teori om stereotyper är av sociologisk härkomst och enligt socialkonstruktionismen så 

innehåller olika diskurser begreppsmässiga representationer med vilka människor skapar sätt 

att representera sig själva och andra (Burr 1995:141). Stereotyper är ett sätt att generalisera 

och systematisera den sociala världen och sociala stereotyper uppkommer genom 



Sida 19 av 58 
 

kategoriseringar som återfinns i samhället. Stereotyper är generaliseringar som utförs av 

individer och sociala stereotyper innefattar de stereotyper delas av många människor inom en 

viss social grupp (Tajfel 2001:133). Stereotyper kan ses som en sorts genväg som ersätter det 

individuella med det allmänna (Bowles 2002:78-79). 

    Inom en in-grupp i ett samhälle tenderar attityder gentemot andra grupper i samhället att 

vara stereotypiska och stereotyper kan vara ett sätt för människor inom en grupp att förklara 

och försvara sina handlingar och åsikter gentemot en annan grupp (Hogg & Abrams 2001:5). 

Skapandet av sociala kategorier i ett samhälle en del av en in-grupps beteende. 

 

4.7. 
Etnocentrism. 
 

Etnocentrism innebär en misstänksamhet gentemot personer utanför sin egen kultur samt en 

tendens att utvärdera andra kulturer utifrån sin egen kultur och det innebär att den kultur som 

en människa är en del av hålls av den människan som ett standardmått av vilken andra 

kulturer mäts gentemot.  

    Det är inte bara en fråga om att fastställa skillnader utan centralt är att utmäta sin egen 

kultur till överordnad och andra kulturer som underordnade (Neubeck & Glasberg-Silven 

2005:113).  

    Etnocentrism kan kopplas samman med perspektiv om stereotypiska tankar och idéer som 

innebär ett skapande av in-grupper i ett samhälle (Giddens 1997:215). Människor i en in-

grupp tenderar att utföra handlingar som innebär att gruppen vidmakthåller sin överordnad 

gentemot andra grupper.  

 

a view of things in which one’s group is the center of everything, and all others are 

scaled and rated with reference to it… Each group nourishes its own pride and vanity, 

boasts itself superior, exalts its own divinities, and looks with contempt on outsiders. 

Each group thinks its own folkways the only right one… Ethnocentrism leads people to 

exaggerate and intensify everything in their own folkways which is peculiar and which 

differentiates them from others (Hogg & Abrams 2001:2, Sumner 1906:13). 
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4.8. 
Sammanfattning. 
 

Diskursanalys kan ses som både en teori och metod men bör kombineras med en annan 

vetenskaplig teori. Den kritiska diskursanalysen menar att diskurser bidrar till att skapa och 

återskapa ojämlika maktförhållanden mellan olika grupper i samhället och att media är en del 

av dessa maktprocesser. Inom den kritiska diskursanalysen ses diskurs som både konstituerad 

och konstituerande. 

    Analys av en kommunikativ händelse enligt Faircloughs modell innefattar analys av textens 

lingvistiska former, analys av vilka diskurser och genrer som påvisas i den diskursiva 

praktiken samt en analys av den diskursiva praktikens påverkan på den sociala praktiken 

(Winther- Jørgensen & Philips 2000:75).  
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5.  

Uppsatsens material och trovärdighet. 

I detta avsnitt avser jag att belysa hur uppsatsens material har samlats in, bearbetning av 

empiri samt diskutera uppsatsens trovärdighet. 

 

5.1. 
Litteratursökning.  
 

Jag har sökt artiklar av relevans för min studie genom Linnéuniversitets Electronic Library 

Information Navigator (ELIN), Sociological Abstract samt Social Services Abstract.  

Vidare har jag även använt mig av State Library of New South Wales databas, 

(sl.nsw.gov.au).  

    Jag använder mig av vetenskapliga källor för att styrka de uppgifter som presenteras 

igenom hela uppsatsen. Ett led inom källhantering är att som forskare vara källkritisk, att 

bedöma texters trovärdighet och inom en studie skall källor väljas med omsorg för att besvara 

studiens frågor (Bergström och Boréus 2000:36). Jag har valt sina källor med omsorg och 

försökt att få fram olika infallsvinklar genom att genomföra åtskilliga sökningar i olika 

databaser. 

För en fullständig lista över litteratursökning se bilaga 2. 

 

5.2. 
Datainsamling. 
 

Jag fann min empiri från The Sydney Morning Herald genom newsstore.fairfax.com.au och 

antal träffar med uppsatsens sökord mellan perioden 05/12/2005 till 05/02/2006 var  

87 stycken artiklar. Artiklarna från The Daily Telegraph och The Sunday Telegraph är 

hämtade genom newstext.com.au och antal träffar med uppsatsens sökord mellan perioden 

05/12/2005 till 05/02/2006 var 159 stycken artiklar.  

    Jag väljer att analysera utifrån den artikelutformning som framkommer genom 

newsstore.fairfax.com.au och newstext.com.au. För en fullständig lista över datainsamling se 

bilaga 3. 

 

 

 

 

 

http://www.newsstore.fairfax.com.au/
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5.2.1. 

The Daily Telegraph och The Sunday Telegraph. 

 

The Daily Telegraph är en dagstidning i tabloidformat med distribution i Sydney och delar av 

New South Wales. The Daily Telegraph utkommer måndag till lördag och på söndagar 

utkommer The Sunday Telegraph. Tidningen ägs och distribueras av News Limited.  

    År 2005 var cirkulationen 397,915 kopior under veckodagarna och 720,030 kopior på 

söndagar (presscouncil.org.au). Baserat på distribution är tidningen den största lokala 

tidningen i Sydney. Vidare tillkommer tidningens hemsida, dailytelegraph.news.com.au.  

 

5.2.2.  

The Sydney Morning Herald. 

 

The Sydney Morning Herald publiceras i Sydney med omnejd måndag till lördag. Tidningen 

ägs och distribueras av koncernen Fairfax Media Limited.  

    Tidningens upplaga under 2005 var 210,085 kopior måndag till lördag 

(presscouncil.org.au). Baserat på distribution är The Sydney Morning Herald den näst största 

lokala tidningen i Sydney. Vidare tillkommer tidningens hemsida, smh.com.au. 

 

5.3. 
Avgränsningar och urval.  
 

Jag har i denna studie avgränsat mig till att analysera artiklar från två lokala dagstidningar och 

en söndagstidning i Sydney, The Sydney Morning Herald, The Daily Telegraph samt The 

Sunday Telegraph, och jag kommer inte att analysera visuellt material utan endast 

textmaterial.  

    Jag valde att koncentrera mig på diskussionen utifrån Cronulla riot som skedde i två lokala 

dagstidningar samt en söndagstidning i Sydney och inte de resonemang som föregicks i 

exempelvis radio eller TV då intresse för studien var det skrivna ordet vid användandet av 

Faircloughs CDA.  

    De tidningar som valts ut representerar främst den debatt som pågick på lokal nivå, det vill 

säga Sydney, och mitt val av tidningar i Sydney bygger på min förförståelse och därmed 

kunskap om att dessa två tidningar är de största lokala tidningarna i Sydney, både nu och 

2005.  

    De utvalda tidningarna kan antas återspegla den diskurs eller de diskurser utifrån Cronulla 

riot som är representativt för presentationen av händelsen på lokal nivå då de är de största 

lokala tidningarna i Sydney. Jag anser det viktigt att få med två olika tidningar i Sydney även 

http://www.presscouncil.org.au/
http://www.presscouncil.org.au/
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om en jämförelse mellan dessa två tidningar inte kommer att göras utan all empiri analyseras 

tillsammans utan hänsyn till vilken nyhetskälla det härrör ifrån. 

    Som nämns även under punkt 5.2.så undersöks artiklar under en bestämd tidsperiod, 

05/12/2005 till 05/02/2006. Jag begränsar mig till en sökning på två månader då det troligtvis 

skrevs som mest om upploppet. Cronulla riot inträffade 11/12/2005 men utökade sökningen 

till en vecka innan detta datum då redan nämnda bråk, se punkt 1, inträffade 04/12/2005 och 

den mediala debatten av intresse för studien började redan då.     

    Jag har inte vid urvalet gjort någon skillnad på olika typer av artiklar, utan all text under 

den bestämda tidsperioden inkluderades i datainsamlingen. Jag väljer att inte återge hela 

artiklar i analysavsnittet, kapitel 6, då jag anser att detta inte skulle tillföra analysen något mer 

än det urval av utdrag och citat som gjorts. Dock kan artiklarna sökas upp i sin helhet på 

Internet, se punkt 5.2.             

    Jag belyser socialkonstruktionismen, punkt 4.1, som ett underlag till CDA och jag vill 

betona att den teori och metod som tillämpas i denna studie är kritisk diskursanalys.  

    Vid användandet av CDA så skall inte nödvändigtvis alla begrepp och redskap appliceras 

på en studie utan varje enskild studie bör utifrån syftet samt forskarens syn på diskurser skapa 

en teoretisk och metodologisk ram (Fairclough 1992:225, 231). Jag är bunden till mitt syfte 

och frågeställningar och därför kommer vissa steg i Faircloughs angreppssätt inte att användas 

i uppsatsens analys då det skulle bli för omfattande samt inte är av absolut relevans för denna 

studie. Jag kommer att välja selektivt från Faircloughs angreppssätt, lingvistiskt fokuserar 

studien på de tre elementen vokabulär, metaforer och modalitet. 

 

5.4. 
Bearbetning av empiri.  
 

Inledningsvis bearbetades uppsatsens empiri med avsikten att se mönster och teman i det 

insamlade materialet. Jag utövade närläsning av empirin och väljer utifrån detta att 

kategorisera texterna utifrån några valda teman som framträdde i texterna .  

    De analyserade artiklarna kategoriserades under uppsatsens utvalda teman med hjälp av 

vissa ledord, Muslim, Lebanese och Middle-Eastern. Flertalet av de analyserade texterna 

passade in under fler än ett tema vilket jag inte såg som problematiskt utan följaktligen kan en 

och samma text falla under fler än en kategori.  
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Uppsatsens teman är: 

Förnekande av rasism. 

Religion och kultur. 

Sociala representationer: gäng och män. 

Stereotyper. 

    Vidare analyserade jag alla 87 stycken artiklar från The Sydney Morning Herald samt alla 

159 artiklar från The Daily Telegraph och The Sunday Telegraph utifrån Faircloughs 

tredimensionella modell men väljer att fokusera mer ingående på sjutton stycken artiklar.  

Sju stycken artiklar är hämtade från The Sydney Morning Herald, sex stycken artiklar från 

The Daily Telegraph samt fyra stycken artiklar från The Sunday Telegraph.  

    Urvalet av sjutton stycken artiklar att analysera mera djupgående lingvistiskt gjordes 

följaktligen utifrån en övergripande analys av samtliga artiklar utifrån Faircloughs 

tredimensionella modell, närläsning och teman. Min strävan är att frambringa ett urval av 

artiklarna som kan representera empirin som helhet.    

    Jag väljer att fokusera lingvistiskt ingående på sjutton stycken artiklar för att kunna påvisa 

citat och utdrag ur de analyserade artiklarna. Jag vill dock betona att alla artiklar har 

analyserats utifrån Faircloughs tredimensionella modell, se punkt 4.4, och att de utdrag och 

citat ifrån de sjutton utvalda artiklarna som styrker författarens resonemang i analysavsnittet 

är representativt för empirin som helhet. Under punkt 6.3. framförs det resultat som studien 

kom fram till vid analysen med Faircloughs tredimensionella modell av all empiri, 246 

stycken artiklar utan att påvisa utdrag från artiklar. 

 
 

5.5. 
Pålitlighet och trovärdighet.  
 

Forskaren ska i sin skildring av en studies analys visa läsaren steg för steg för hur resultatet 

framkommit för att läsaren sedan ska kunna göra en egen bedömning av resultatet (Winther-

Jørgensen & Philips 2000:140-141).  

    Vid användandet av kritisk diskursanalys så finns det alltid alternativa analyser som skulle 

kunna ha genomförts med samma material. Följaktligen uppkommer frågan om hur forskaren 

kan försvara den analys som gjorts och det finns inget enkelt svar på denna fråga utan 

forskaren måste med den analys som genomförts påvisa att det enligt forskaren var den bästa 

analysen utifrån den empiri som studien undersökte (Fairclough 1992:288). 



Sida 25 av 58 
 

    Utifrån det diskursanalytiska synsättet är så bör urvalet i en studie så bra som möjligt 

representera en helhet. Bergström och Boréus (2000:262) menar att en studies urval alltid kan 

ifrågasättas och forskaren skall kunna motivera varför en studies urval ser ut som det gör.  

    Att analysera artiklar från två lokala dagstidningar och en lokal söndagstidning i Sydney 

kan frambringa frågan om vad resultatet säger om en större social praktik. Dock vill jag 

poängtera att syftet med studien är att påvisa ett av troligtvis många möjliga resultat utifrån 

det urval som gjorts. Att genomföra en analys utifrån CDA är ingående och tidskrävande, 

precis som många andra kvalitativa och kvantitativa studier, och därför är det urval som gjorts 

baserat på tidsramen för studien.  

    En relevant fråga att ställa sig vid användandet av textanalys i en forskningsstudie är om 

det resultat och den information som framkommer vid en analys hade framkommit även vid 

en ”vanlig” genomläsning? Kan exempelvis grammatik och ordval säga något mer om 

budskapet bakom en text än vad en ”vanlig” läsning av samma text skulle ha gjort? Jag menar 

dock att textanalys ger en möjlighet att på ett systematiskt sätt motivera och utveckla de 

budskap som uppfattas vid en genomläsning av en text. Vidare kan ett mönster påvisas om 

fler än en text analyseras (Bergström & Boréus 2000:207-208).  

    Genom att använda Faircloughs angreppssätt kan en studie hitta olika drag i en text som 

inte framkommer vid en ”vanlig” genomläsning samt försvara den tolkning som görs vid 

analys av en text genom att påvisa lingvistiska drag som stödjer tolkningen. 

    Genom att analysera metaforer in en text så kan en studie exempelvis påvisa avsändarens 

budskap med texten som en del av en större diskurs vilket inte framkommer vid en ”vanlig” 

genomläsning (Bergström & Boréus 2000:214). Metaforer kan även lyfta fram budskap vars 

innebörd inte är fullt medvetna för vare sig författaren eller mottagaren av en text och de 

metaforer som används kan då säga något om en större diskurs. Analys av metaforer kan 

påvisa både författarens medvetna och omedvetna intentioner med en text. 

    Genom att analysera ordvalet i texter kan en studie analysera de perspektivval som en 

textförfattare gjort. Att fokusera på vokabulär i en text kan påvisa ideologiska funktioner hos 

en text som inte framkommer vid enbart en genomläsning (ibid:202-203). Det är dock inte 

absolut säkert att genom att analysera metaforer och ordval så framkommer något mer om en 

text än vad som skulle ha framkommit av en ”vanlig” genomläsning men analysen kan påvisa 

vissa strukturer (ibid:213, 216).  

    En studie bör redogöra för sin klassificering av ordval och metaforer för att påvisa och 

stödja den tolkning som görs av en text (ibid:206). Jag visar i denna uppsats hur insamlandet 
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av studiens material gått till för att ge en möjlighet för andra att söka upp samma material, se 

punkt 5.2.  

    I uppsatsens analys kommer jag att påvisa de tolkningar som gjorts genom citat och utdrag 

för att öka studiens genomskinlighet. Jag hävdar inte att påvisa sanningen utan studien skall 

förstås som en tolkning som jag har gjort genom att analysera uppsatsens empiri. Min 

förförståelse och tolkning av diskurser och genrer tillsammans med de teorier som appliceras 

på det utvalda materialet präglar hur resultatet av analysen ser ut. 

 

5.6. 
Etiska överväganden. 
 

Min strävan med uppsatsen var att inte fastna i ett bestämt tänk och att vara öppen för olika 

synsätt men samtidigt hade jag en viss kunskap om hur empirin skulle se ut redan innan den 

samlades in. Jag visste dock inte vilka diskurser som skulle framträda även om jag hade en 

viss kunskap om vad empirin skulle avhandla. Tolkningen av diskurser är gjord utifrån 

användandet av CDA och har kopplats samman med uppsatsens övriga teorier. 

    Jag har för att nå en etisk riktighet inte bortsett från andra infallsvinklar än den som 

uppsatsen satte upp vid arbetets början och anser att etisk riktighet har uppnåtts genom att 

beakta olika vetenskapliga källor samt genom min medvetenhet om min förförståelse. 

    Jag anser att det viktigt att poängtera att denna studie använder sig av en 

vetenskapsfilosofisk utgångspunkt som menar att denna studies tolkning är en möjlig 

tolkning. Jag ställer mig kritisk till denna tolkning på det sättet att jag menar att alternativa 

tolkningar kan göras utifrån samma material men menar att denna uppsats analys är en möjlig 

tolkning utifrån CDA och övriga teorier. 
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6.  

Analys och resultat. 

I detta avsnitt redogörs för uppsatsens analys. Uppsatsens teorier och metod belystes under 

kapitel 4. Varje tema kommer att diskuteras, förklaras och styrkas med hjälp av citat och 

utdrag från de analyserade texterna.  

    När jag använder mig av begreppet media i denna analys så utgår jag ifrån The Sydney 

Morning Herald, The Daily Telegraph samt Sunday Telegraph då uppsatsens empiri är 

hämtad från dessa källor. 

 

6.1.  
Diskurser.  
 

Den diskurs som främst framträdde vid analys av uppsatsens empiri är vad jag benämner som 

en Australiensisk/nationalistisk diskurs men denna diskurs är dock nära relaterad till andra 

diskurser i det analyserade materialet.     

   De diskurser som framträdde i det analyserade materialet från The Sydney Morning Herald, 

The Daily Telegraph samt The Sunday Telegraph förutom den nämnda diskursen var vad jag 

benämner som en kulturell diskurs, en politisk diskurs och historisk diskurs. 

    Dessa diskurser påvisas i analyserade texterna genom att texterna uttrycker sig med vissa 

bestämda världsbilder. En diskurs är ett bestämt sätt att tala som ger mening åt upplevelser 

från ett bestämt perspektiv och en diskurs skapar därmed sociala identiteter, sociala relationer 

och kunskapssystem (Winther- Jørgensen & Philips 2000:72–73). En artikel bygger inte bara 

på en övergripande diskurs men jag anser att den Australiensisk/nationalistiska diskursen är 

övergripande för uppsatsens empiri. För en lista över min tolkning av diskurser se bilaga 4. 
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6.2. 
Teman. 
 

Uppsatsens teman avser att koppla samman alla tre dimensioner i Faircloughs modell med 

störst tonvikt på att påvisa den lingvistiska analysen utifrån Faircloughs CDA.  

Jag lägger störst vikt på begreppen Vi och Dom då jag anser att detta kan ses som en röd tråd 

igenom alla uppsatsens teman samt uppsatsen som helhet.  

    Jag väljer att kort förklara resonemanget bakom varje tema för att vidare analysera 

uppsatsens texter med hjälp av utvalda teorier och metoder. Jag påvisar det resonemang och 

tolkning som gjorts genom att visa citat eller utdrag av texterna som innehåller ord och 

metaforer av intresse. Först presenteras ett citat eller utdrag och sedan den resonerande texten 

utifrån ovanstående citat eller utdrag. Ordval är kursiverat och metaforer är understrukna.  

 
6.2.1. 

Förnekande av rasism. 

 

Förnekande av att rasism i ett samhälle kan påvisas genom att människor kan hävda att 

människor mår bäst av att dela en gemensam kultur och historia. Genom att betona vikten av 

en gemensam historia och kultur så behöver människor inte uttrycka sig nedlåtande om andra 

kulturer. Om majoritetssamhället förnekar att rasism förekommer så upprätthålls de rådande 

normerna i ett samhälle. Media är en samhällsinstitution och institutionell rasism innebär att 

institutioner i samhället gynnar vissa grupper till bekostnad av andra. 

 

1. “Criminals caused the Cronulla riots, not failed multiculturalism”(SMH 201205). 

2. ”What is at issue here is criminality - not the existence of widescale racism or the failure of 

multiculturalism” (SMH 201205). 

Produktionen av de analyserade texterna utifrån en Australiensisk/nationalistisk diskurs 

innebär att texterna bygger på ”Västerländska” värderingar. Genom att uttrycka att 

majoritetssamhället inte har misslyckats med att intrigera människor i samhället så påvisas en 

Australiensisk/nationalistisk diskurs lingvistiskt genom en betoning på ”not”. Ordvalet 

”failure of multiculturalism” betonar att majoritetssamhället inte har misslyckats med att 

integrera invandrare i samhället utan att problemet och ansvaret till att det finns och uppstår 

motsättningar beror på Dom och dess brister i att anpassa sig till rådande normer. 
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3. "There were some drunken louts who have indulged in racist remarks but this is not a racist 

community he said (SMH 121205). 

Citat påvisar ett förnekande att rasism och diskriminering förekommer i det Australiska 

samhället och påvisar att det ”bara” var vissa fulla människor hade gjort rasistiska 

kommentarer i anknytning till Cronulla riot och därmed representerar dessa människor inte 

samhället i stort. 

 

4. “I don't agree with the racist stuff. It frightens a lot of people off but it still a true reflection 

of what being a real and proud Australian is to many of us. You deny that, you're mad,"he 

said” (SMH 121205). 

5. “He said yesterday's "mob behaviour was absolutely outrageous and un-Australian” (SMH 

121205). 

Återkommande i de analyserade texterna är vad det innebär att vara Australisk.  

Den Australiensiska/nationalistiska diskursen utgår ifrån att Dom, vilket i dessa texter främst 

syftar på människor från Mellanöstern, inte är Australiska utan tillhör en annan kategori i 

samhället. Det uttrycks inte i texterna vad som är ett Australiskt beteende eller Australiska 

handlingar men då texterna använder en Australiensisk/nationalistisk diskurs så skapas Vi 

med hjälp av Dom då texterna beskriver med olika representationer vad Vi inte är. Detta 

förtydligas genom texternas ordval. 

    Genom att skapa begrepp som visar vad Vi inte är så kan människor inom gruppen skapa en 

egen identitet. I de analyserade texterna länkas den Australiensiska/nationalistiska diskursen 

ofta samman med en historisk diskurs som förtydligar en identitet och bygger på en känsla av 

samhörighet för de som passar in i kategorin Vi men utesluter de som inte passar in. 

 

6. ” ”The national anthem is about community spirit, being a proud Australian and recognising 

our shared national identity,” he said” (ST 220106) 

Ovanstående citat förtydligar hur Vi behöver Dom för att kunna skapa en egen identitet. Om 

det inte finns något som skiljer grupperna åt så kan inte den egna gruppen skapas. 
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7. ”The youth in the white shirt explained he, too, is Australian-born with Lebanese parents. 

The man in the black shirt then started rapping: ``Who let the dogs out, who let the wogs 

out.'' (DT 131205) 

8. “But the Liberal MP for Cronulla, Malcolm Kerr, said the people of Cronulla were tired of 

being intimidated by gangs of Middle-Eastern background” (SMH 121205).                                                           

Att ge utrymme för vad som kan klassas som en rasistisk syn kan sänka nivån på vad som är 

acceptable att uttrycka i ett offentligt sammanhang.  Det första ovanstående citatet uttrycker 

enligt mig en rasistisk syn genom användandet av ordet ”wogs”, vilket är ett slanguttryck för 

att beskriva människor med anknytning till Mellanöstern. 

    Det andra ovanstående citat påvisar att en politisk person uttalar sig om vad enligt honom 

är en större grupps åsikt. Malcom Kerr tillhör ett politiskt parti och är och ”Member of 

Parlament”, motsvarande riksdagsman, och han använder sig av händelsen för att uttrycka 

sina åsikter i media. Citatet är en tydlig indikation på en Australiensisk/nationalistisk diskurs 

där den politiska eliten använder sig av media och dess diskursordning för att upprätthålla sin 

makt i samhället. 

    Metaforen, ” were tired” påvisar vad talaren menar att människor känner, nämligen att de 

är trötta på att vara rädda för människor från Mellanöstern. Metaforen förverkligar en 

Australiensisk/nationalistisk diskurs rent textuellt. Ordet ”intimidated” visar att Dom är en 

social representation som klassificeras som underlägsna men samtidigt som hotfulla vilket är 

väldigt motsägelsefullt. I detta fall ligger den Australiensiska/nationalistiska diskursen nära en 

kulturell diskurs som sätter majoritetssamhällets normer som standard. 

 

9. “Despite immigration and related issues spilling into the political debate on occasions, 

Australia has remained a tolerant and accepting society, compared with other nations” (SMH 

201205). 

Att utgå ifrån en Australiensisk/nationalistisk diskurs för att förklara samhällsstrukturer är en 

del i upprätthållandet av dessa strukturer vilket innebär att förnekande av rasism förekommer. 

Citatet påvisar subjektiv modalitet och inte objektiv vilket speglar den makt som media 

innehar när de presenterar händelsen Cronulla riot. Att utgå ifrån en viss diskurs texten en 

möjlighet att påvisa en viss sanning genom användandet av diskursen i fråga. 

     I detta fall skildrar textproducenten, The Sydney Morning Herald, hur det Australiska 

samhället är och gör en jämförelse med andra onämnda nationer, vilket bidrar till att skapa en 

viss sanning åt textmottagaren. Texten menar utifrån en Australiensisk/nationalistisk diskurs 
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att ”Australia”, som utifrån diskursen innebär Vi, är ett tolerant samhälle och detta bidrar till 

kunskap som människor kan återge. 

 

10. ”But I am having real trouble understanding what it was that went on on December 11. 

I understand there are long-running issues between the residents of Cronulla and the young 

men of the Western Suburbs who visit their beach. I have heard the stories of girls of 14 

being intimidated and young families moving from the area, but forgive me if I still don't get 

it.” (DT 130106). 

Textförfattaren erkänner att han inte förstår hur händelsen kunde uppstå och erkänner en 

medvetenhet om att det finns motsättningar men kopplar inte samman denna kunskap med 

händelsen i fokus, Cronulla riot. Texten utgår ifrån en Australiensisk/nationalistisk diskurs 

som förnekar att det var rasism som ledde till upploppet och texten betonar istället genom 

ordval att textförfattaren inte förstår hur händelsen kunde inträffa trots en medvetenhet om de 

motsättningar som återfinns i det Australiska samhället.  

 

6.2.2. 

Religion och kultur. 

 

Att hävda att den gemensamma kultur som en grupp delar är en del av deras gruppsolidaritet 

och det som håller gruppen samman ger Vi en möjlighet att hålla sin egen kultur som 

överordnad i samhället.  

    Att argumentera att Dom är ett hot mot sin egen kultur utan att tala nedlåtande om en annan 

grupp är en rasistisk struktur som i de analyserade texterna växlar mellan en kulturell diskurs 

och en historisk diskurs som utgår ifrån ”Australiska” värderingar. Detta skapar en ut-grupp 

av människor som inte passar in i de beskrivningar som skapas av och i media inom de 

tidigare nämnda diskurserna. 

 

11. ”Sociology Professor John Carroll, of Latrobe University, says Australia’s new-found 

nationalism stems from terrorism.”There’s a growing sense of the value of our (Western) 

civilisation and what it stands for, and at the same time a decline in the language of 

multiculturalism,” he says.” (ST 051205)  

Texten tar sin utgångspunkt i en Australiensisk/nationalistisk diskurs för att förklara varför 

Australien upplever ett behov av att öka känslan av vara ett enat land. Då denna text beskriver 

världen utifrån den tidigare nämnda diskursen så skapas en viss version av världen och texten 

menar att samtidigt som de ”Västerländska” värderingarnas makt i samhället ökar så minskas 

bilden av att ett mångkulturellt samhälle som en viktig komponent i det moderna samhället. 
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Därmed blir vissa människor som enligt de kategoriseringar som framkommer i media genom 

sociala representationer utanför samhället, vissa människor passar inte in i den dominerande 

bilden. 

 

12. “The bashing of two lifesavers at Cronulla last Sunday has rightly elicited general outrage. 

The story got progressively worse during the week. The alleged bashers turn out to be of 

Middle Eastern background, and not from the Sutherland Shire” (SMH 101205). 

13. “The beach is where Australians relax, but it is also where cultures mix at leisure. Or they 

should. In practice it does not quite work like that” (SMH 101205). 

Utdragets ordval påvisar den makt som media innehar då diskursens ordval får följder för hur 

artiklarna är producerade och hur de tas emot av människor som läser dem, det vill säga hur 

de tolkas i den diskursiva praktiken.  

    Texten tar sin utgångspunkt och argumenterar utifrån den nyssnämnda diskursen och 

skapar därmed en form av kulturell rasism då värderingar från en dominerande grupp är 

utgångspunkten ifrån vilken andra kulturer värderas. Textens diskurs har etnocentriska drag 

då den kultur som beskrivs hålls som standardkultur. Texten menar att stranden är dit 

Australiensare går för att kunna koppla av och att det är en del av deras kultur.  

    Utifrån den nämnda diskursen att invandrare ses som ett problem och att det är möten 

mellan olika kulturer som skapar rasism och därför bör förhindras. En tankemodell som 

bygger på att det är kulturmöten som alstrar rasism och bör förhindras är centralt diskurser 

med rasistiska inslag (Löwander 1998:91).  

 

14. ”Fuelled by alcohol and a hatred of the people they blame for an assault on their lifestyle, 

thousands of youths descended on Cronulla yesterday to unleash an orgy of mob violence 

along the beachfront in the ugliest race riots Australia has witnessed.” 

(DT 121205) 

Utdraget påvisar många metaforer som skapar en talande bild av händelsen och som påvisar 

att texten produceras i en kulturell diskurs genom att de unga människorna som beskrivs i 

artikeln menar att Dom hotar deras livsstil. Media skapar här klyftor mellan grupper av 

människor i samhället genom hur verkligheten beskrivs då exempelvis invandrare, Dom, utgör 

ett hot mot den egna välfärden, det vill säga Vi 

    Texten påvisar en tydlig skillnad mellan Vi och Dom då texten erkänner att det som skedde 

i Cronulla var ett rasistiskt upplopp och till och med det värsta som Australien har skådat men 



Sida 33 av 58 
 

genom att beskriva detta med hjälp av nämnda diskurser så upprätthålls den rådande 

diskursordningen och behåller en in-grupp och en ut-grupp i samhället.  

 

15. ”Australia is still a society of mateship, opportunity and individualism, but each new migrant 

group has to fight its way in.” (ST 150106) 

Texten påvisar en Australiensisk/nationalistisk diskurs lingvistiskt genom sina ordval i 

ovanstående citat. Texten menar med hjälp av metaforen ”fight”, det vill säga kämpa, att 

varje ny grupp av invandrare måste kämpa för att kunna bli en del av samhället och påvisar 

den nyssnämnda diskursen genom att betona att Vi är på ett visst sätt och Dom därför ska 

anpassa sig till de rådande normerna i samhället och kämpa för att bli accepterade. 

 

16. ”One was raised in The Shire and the other is a devout Lebanese Muslim who grew up in 

Sydney's southwest but spent every moment soaking up the sun at Cronulla.” (DT 151205) 

Citat visar att det skapats inom den åberopade diskursen då texten betonar genom ordval att 

personen ifråga är ”Lebanese Muslim” medan den andra personen som beskrivs bara nämns 

som att han är uppväxt i ”The Shire”. Texten är producerad i en lokal tidning i Sydney och 

därmed så tas texten emot inom den diskursiva praktiken som utgörs av en 

Australiensisk/nationalistisk diskurs och det behöver därmed inte nämnas med ord vilka 

människor som omfattas av ordet ”The Shire”. Mottagaren av texten vet vad som avses på 

grund av att texten är producerad inom den nämnda diskursen och min tolkning är att ”The 

Shire” innebär en kategorisering av människor som tillhör majoritetssamhället. 

    Den ena personen som beskrivs är inte heller enbart ”Lebanese” utan ”Lebanese Muslim”, 

vilket inte är relevant då texten inte beskriver något som har någon koppling till religion 

utifrån Cronulla riot. 

 

17. ”Economic disparity aside, Bouma says contemporary society provides a fairer go. ``The 

issue of gender inequality, which used to characterise this nation, has been greatly reduced. 

``Each new migrant group has to fight its way into society and into the economy. That's true 

of the Irish, the Greeks, the Italians or those who are Muslim.” (ST 150106) 

Texten menar att alla invandrare måste kämpa för att bli en del av det Australiska samhället, 

för att bli en del av Vi. Textens ordval påvisar olika ut-grupper som finns i samhället, de som 

inte riktigt är en del av majoritetssamhället utan klumpas ihop av media och blir Dom.  

    Texten menar att ”Muslim” är en enhetlig grupp och jämför denna ut-grupp med Greker 

och Irländare. Texten undviker det självklara att alla muslimer inte kommer från samma land 
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men då texten skapas inom en diskurs som menar att Dom är utanför samhället så tolkar jag 

det som att ursprungsländer spelar mindre roll då dessa människor kan falla under samma 

kategori baserat på religion.  

 

18. “Before we express too much astonishment about the Cronulla riots, let's acknowledge that 

racism lurks in the human breast - and that means it is deeply rooted in every culture, 

including ours. We all have difficulty dealing with otherness” (SMH 171205). 

Att använda sig av ordet ”lurks” är en form av krigsmetafor och den analyserade texten ger en 

förklarning till varför Cronulla riot inträffade. Förklarningen enligt texten ligger i att rasism 

är en del av den Australiska kulturen och betoning av hur stark denna rasism är i en grupps 

kultur förstärks genom ordvalen ”deeply rooted” och skapas inom en kulturell diskurs.  

    Genom att uttrycka sig med orden ”including ours” så tar texten sin utgångspunkt i ett 

bestämt perspektiv och förklarningen görs utifrån den åberopade diskursen med inslag av en 

kulturell diskurs. Texten betonar Vi genom att säga att de människor som är en del av 

majoritetssamhället upplever svårigheter med att accepterar Dom och citatet påvisar en viss 

modalitet i texten som visar att textförfattaren står bakom budskapet och framför sin åsikt som 

fakta. 

 

19. “Sometimes when a victim was cornered, the mob started singing Waltzing Matilda, the first 

time the unofficial national anthem has been used as a weapon”(SMH 121205). 

Citat beskriver hur Australier attackerade människor under upploppet och blandar en 

Australiensisk/nationalistisk diskurs och en kulturell diskurs. Utdraget presenteras utifrån de 

nyssnämnda diskurserna genom en lingvistisk metafor som säger att den inofficiella 

nationalsången användes som ett vapen mot Dom. Texten menar att inom gruppen som utgör 

Vi så återfinns en gemensam kultur och genom användandet av en sång som alla inom 

gruppen känner till så kan sången användas som ett vapen mot en underlägsen grupp. 
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20. ”Schools will also be given palm cards containing both verses of Advanced Australia Fair to 

help students learn the words. Students from Kindergarten to Year 6 would also be taught 

units which would examine what it meant to be Australian. These units would include issues 

such as family values, community harmony, national heritage, values and identity, cultural 

differences and significant historical events” (ST 220106) 

Texten påvisar tydligt att den är skapad inom en Australiensisk/nationalistisk diskurs då den 

uttrycker att barn från förskolan ska lära sig vad det innebär att vara en medborgare i 

Australien.  

    Texten förtydligare ytterligare genom sina ordval i den nämnda diskursen vad som bör läras 

ut och då texten skapas inom en den nämnda diskursen så förstärks bilden av 

majoritetssamhällets upprätthållande genom att texten beskriver att identitet, värderingar samt 

viktiga historiska händelser ska läras ut.   

 

6.2.3. 

Sociala representationer: gäng och män. 

 

Texternas sociala representationer skapas för att verkligheten är motsägelsefull och med hjälp 

av språk skapas representationer inte enbart berättar om en händelse eller om människor utan 

representationerna bidrar även till att skapa dessa. Då jag menar att texterna tar sin 

utgångspunkt främst i en Australiensisk/nationalistisk diskurs så skapas genom de analyserade 

texterna en specifik förståelse av världen. De människor som inte passar in i 

majoritetssamhällets normer exkluderas och blir en del av Dom. 

    I det material som analyserats så har vissa sociala representationer tydliggjorts. De grupper 

av människor som media presenterar som ”Middle-Eastern” presenteras med ord som gang 

och men. De analyserade texterna påvisar skillnader mellan grupper av människor genom att 

benämna grupper på olika sätt i media. En del av en rasistisk struktur som återfinns inom en 

Australiensisk/nationalistisk diskurs i de analyserade texterna är hur människor med rötter i 

Mellanöstern presenteras på ett negativt sätt i utifrån Cronulla riot. 
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21. “Chief Superintendent Robert Redfern said yesterday's violence started at 4.20pm when three 

local youths made a comment to a group of about six Middle Eastern-looking men at the 

beach. The comment sparked a fight” (SMH 081205). 

Texten påvisar genom en metafor ”sparked” hur bråket började. Det var en kommentar som 

var anledning till att ett bråk började men dock var det gruppen ”Middle Eastern-looking 

men” som började bråka på grund av denna kommentar, vilket betonas genom nämnda 

metafor.  

    Genom att uttrycka sig av ordet ”men” för att beskriva individer när ämnet handlar om våld 

innebär att media betonar att Dom är hotfulla och skapar en koppling mellan maskulinitet och 

etnicitet utifrån att vara en del av en marginaliserad grupp i samhället. Ordvalet skall jämföras 

med att den andra motpolen i de analyserade texterna som benämns med ordet ”youths”. 

Skillnaden mellan ordval i texten påvisar den ojämna maktfördelning som återfinns i 

samhället då en viss grupp presenteras mera negativt än den andra och som texten 

reproducerar genom att använda tidigare nämnda diskurs. 

 

22. “Ms Lamour said the gangs that roamed the beach targeted the locals.” (SMH 081205). 

Det är inte bara genom att benämna vissa grupper som män och andra som unga som olika 

kategorier och sociala representationer skapas genom de analyserade texterna utan texterna 

påvisar även skillnaden genom att göra skillnad på ”gangs” och” locals”. Texterna påvisar att 

de individer som beskrivs som de lokala människorna inte är en utgör eller är en del av gäng 

utan följaktligen är det Dom som är det. Texten stödjer de stereotyper som redan återfinns 

inom media. 

 

23. ”On the same day a teenager was charged over the bashing of lifeguards at Cronulla, more 

violence erupted on the beach after a gang clashed with local youths”(SMH 081202).  

Texten betonar våldsamheten i attacken genom att uttrycka sig genom ordet ”bash” istället för 

att exempelvis säga ”assualt”. Texten använder sig vidare av en metafor som troligen ska 

associeras med ett vulkanutbrott, ”erupted”, vilket betonar graden av våld från denna grupp.  

 

24. ”Another young man, who told the court he feared for his safety if he was refused bail, told 

police he went to Cronulla after getting a text message urging ``White Australians'' to unite 

against gang violence.” (DT 130106) 

Artikeln påvisar att den har producerats i en Australiensisk/nationalistisk diskurs då gängvåld 

är ett fenomen som inte utförs av vita människor då texten påpekar att ``White Australians'' 
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ska bekämpa våldet. Texten ger en tydlig beskrivning av vilka som ska bekämpa det våld som 

skapas Dom nämligen Vi. 

 

25. “The out-group were not just different, they were inferior - cowardly people who roved in 

packs, used weapons and would not fight man-to-man”(SMH 101205). 

26. “The fact that they may feel excluded by the beach culture, and that their exaggerated 

aggression springs from a feeling of inferiority, is no excuse. Nor, however, is it a reason to 

demonise a whole ethnic group. Soon enough the hoons will learn acceptance is gained by 

behaving as if they are accepted, not by mindless self-assertion”(SMH 101205). 

Att kategorisera en grupp människor som en homogen enhet är en del av skapandet av Dom 

och det är dessa sociala representationer som skapar in-grupper och ut-grupper i det 

Australiska samhället. Att hävda att en ut-grupp är annorlunda och inte accepterar in-gruppens 

normer och värderingar innebär att Dom exkluderas från samhället. Genom en 

Australiensisk/nationalistisk diskurs skapas vissa sociala representationer baserat på 

människors etnicitet som resulterar i en ojämn maktfördelning i det Australiska samhället. 

    Ovanstående citat är en del av en historisk diskurs som ”förklarar” motsättningar mellan 

grupper av människor i det Australiska samhället under 1960-talet. Metaforen ”roved in 

packs” är intressant då det påvisar en ut-grupp som en enhetlig grupp och som menar att det 

inte existerar individuella skillnader inom gruppen.  

    Nämnda citat skall kopplas samman med det andra ovanstående utdraget från samma 

artikel. Texten kopplar samman det första citatet som utgörs av en historisk diskurs med en 

Australiensisk/nationalistisk diskurs för att förklara hur människor med anknytning till 

Mellanöstern beter sig i det moderna Australiska samhället.  

    Texten presenterar sitt resonemang med metaforen ”the fact” och utdraget avslutas med ett 

”tips” som förverkligas lingvistiskt genom en Australiensisk/nationalistisk diskurs genom att 

säga att ut-gruppen ska bete sig så som det vore accepterade i det Australiensiska samhället. 

Dom ska anpassa sig till de rådande normerna och reglerna i samhället och texten menar att de 

inte är accepterade nu. Texten menar att Dom skall anpassa sig till majoritetssamhällets 

normer och inte tvärtom. 
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6.2.4. 

Stereotyper. 

 

Texterna påvisar vissa sociala stereotyper som innebär värderingar som delas av en social 

grupp i ett samhälle. Att kategorisera människor genom användandet av stereotyper förstärker 

skapandet av gruppen Dom och media förstärker därmed stereotyper om denna grupp genom 

sin kommunikation. 

    ”Middle-Eastern” är ingen enhetlig definition utan begreppet inbegriper många olika 

grupper av människor. Dock presenteras i de analyserade artiklarna ”Middle-Eastern” som en 

vedertagen och accepterad definition. Genom att använda kategorin ”Middle-Eastern” så 

passar människor in en förutbestämd mall. Vidare utgör ”Middle-Eastern” ett väldigt brett 

begrepp och därmed kan media placera många olika typer av människor inom denna grupp. 

    Motsatsparet Vi och Dom medför ett fördomsfullt och exkluderande tankesätt som bygger 

på stereotypa bilder uppbyggda av fördomar och myter och inte på egna erfarenheter.  

De analyserade texterna visar att människor använder sig av stereotyper för att förklara och 

försvara sina handlingar och värderingar. Skapandet stereotypiska sociala representationer är 

en del av en in-grupps beteende och dessa representationer kan bidra till att försvara gruppens 

handlingar och åsikter (Hogg & Abrams 2001:5). I de analyserade texter påvisas detta 

exempelvis genom att texterna visar citat från människor som försvarar sina handlingar under 

upploppet med stereotypiska kategorier. 

27. “Erica Lamour, 18, was at the beach when the violence broke out. "I saw a group of ethnic 

people come down as usual and try to start a fight," she said. "They always do it. I didn't 

actually see the fight. But I saw everyone running towards the club” (SMH 081205). 

De analyserade texterna visar exempelvis att stereotyper som påstår att människor tillhörande 

kategoriseringen ”Middle-Eastern” är våldsamma och alltid startar bråk, vilket ovanstående 

citat påvisar genom att säga Dom alltid börjar bråka. 

 

28. “Similar things are said about Middle Eastern youths today. Quite apart from the events of 

last week, there is plenty of anecdotal evidence to suggest that indeed some do rove in packs 

and on the beach their behaviour can be ill-mannered in the extreme” (SMH 101205). 

Media använder sig av en Australiensisk/nationalistisk diskurs i skapandet av texten vilket 

påvisas lingvistiskt genom textens ordval, exempelvis genom att uttrycka att Dom inte kan 

uppföra sig på ett acceptabelt sätt och det förstärks ytterligare genom att ordet ”extreme”, 

tillsammans med den sociala kategorisering som ”Middle-Eastern” innebär. Min tolkning är 
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att dessa stereotyper används för att skapa ut-grupper så som texten påvisar genom sina 

ordval. 

 

29. “This isn't how I want to live, like I'm in Beirut. The local surfers are boozed up and 

behaving just as bad as the Lebanese gangs” (SMH 121205).     

Ovanstående citat påvisar den association som görs mellan våld och ”Middle-Eastern”, i detta 

fall uttalat ”Lebanense”. Vilka sociala representationer som beskrivs utifrån kategoriseringen 

Dom är inte alltid uttalat i de analyserade texterna men ska förstås av mottagaren av en text 

lingvistiskt genom ordval inom diskursen. Utifrån de analyserade texterna så presenteras 

begrepp som rör invandrare med stereotyper och symbolik som visar mottagaren hur 

budskapet skall tolkas.  

    I ovanstående citat tydliggörs symboliken genom vad som kan tolkas som en krigsmetafor 

”like I’m in Beirut”. Metaforen är också en hänvisning till vilken grupp av människor det rör 

sig om då det tydliggörs genom att säga ”Beirut”.  

    Etniska fördomar uppkommer och förmedlas genom olika former av kommunikation och 

genom att texten ger utrymme till en talare som säger ”just as bad as…” så visar texten en 

etnisk fördom som styrker att du kan förvänta dig den typ av beteende som händelsen 

beskriver från andra människor än människor inom den grupp som utgör Vi.  

 

6.3.  

Faircloughs tredimensionella modell.  
 

Jag vill under detta avsnitt förtydliga resultatet av analysen av samtliga artiklar som utgör 

uppsatsens empiri. 

 

6.3.1. 

Diskursiv praktik. 

 

När människor tolkar texterna om Cronulla riot så är det en del av den diskursiva praktiken 

som bidrar till att forma sociala identiteter och relationer i ett samhälle. En människas 

identitet är en social konstruktion som skapas i samspel med andra och de representationer 

som tillskrivs utifrån bidrar till skapandet av en människas identitet. De sociala 

representationer som tillskrivs utifrån, exempelvis av media, är representationer som en 

individ inte kan påverka men påverkas av. 

    I det analyserade materialet så är det en Australiensisk/nationalistisk diskurs som är 

dominerande och följaktligen så är det den diskursens konstruktion av identiteter och sociala 

relationer som är dominerande utifrån uppsatsens empiri. Den diskursiva praktiken utgörs av 
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en Australiensisk/nationalistisk diskurs och detta är en reflektion av den sociala praktik som 

diskursen är en del av då den diskursiva praktikens karaktär speglas av den sociala praktik 

som den är en del av. 

    Samhällets konstruktioner påverkar hur medias diskursordning ser ut och vilka diskurser 

och genrer som kan artikuleras där igenom. De analyserade texterna använder sig av de 

tidigare nämnda diskurserna som finns att tillgå inom medias diskursordning för att skapa de 

artiklar som analyserats.  

    Den genre som de analyserade texterna utgörs av är enligt min tolkning en ”hard-news” 

genre vilket innebär att de analyserade texterna kan blanda olika diskurser. Mottagarna av de 

analyserade texterna använder följaktligen främst en Australiensisk/nationalistisk diskurs och 

en ”hard-news” genre för att tolka de analyserade texterna och mottagarens kunskap om de 

diskurser och genrer som används i skapandet av en text formar tolkningen av texten.  

    Texternas konventionella blandning av diskurser som i uppsatsens analys påvisas genom 

användandet av fåtal diskurser i de analyserade artiklarna tyder på ringa interdiskursivitet.  

Låg interdiskursivitet tyder på ett vidmakthållande av rådande maktfördelning i ett samhälle 

och följaktligen innebär det att de analyserade texternas interdiskursivitet tyder på att den 

diskursiva praktiken förstärker och döljer ojämna maktförhållanden i det Australiska 

samhället.  Utifrån det analyserade materialet så är media utifrån sin presentation om 

Cronulla riot en del av upprätthållandet av majoritetssamhällets makt i det moderna 

Australiensiska samhället  

 

6.3.2. 

Lingvistisk analys. 

 

Se punkt 6.2.1. till 6.2.4.  

 

6.3.3. 

Social praktik. 

 

Den Australiensiska/nationalistiska diskursen kan både reproducera och förändra kunskap, 

sociala identiteter samt sociala relationer, inklusive maktrelationer i samhället men samtidigt 

så formas den Australiensiska/nationalistiska diskursen av andra sociala praktiker. Diskursen 

både påverkar och påverkas av andra institutioner i samhället.  

    Analysen av uppsatsens empiri påvisar att den Australiensiska/nationalistiska diskursen 

som social praktik formas av andra sociala praktiker och strukturer. Media påverkas av att det 
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i samhället finns strukturer som etnocentrism vid skapandet av texter och detta innebär att 

Cronulla riot främst beskrivs utifrån en Australiensisk/nationalistisk diskurs.  

    Medias diskursordning påvisar etnocentrism i den bredare sociala praktiken genom att 

bygga på en Australiensisk/nationalistisk diskurs för att förklara händelsen Cronulla riot.  

De icke-diskursiva elementen påvisas i de analyserade texterna genom att en 

Australiensisk/nationalistisk diskurs håller majoritetssamhällets kultur som standard och 

utgångspunkt för beskrivningar och detta bidrar till ett vidmakthållande av 

majoritetssamhället som överordnad andra grupper i samhället.  

    De icke-diskursiva kulturella strukturer och relationer i samhället är de processer som 

skapar den diskursiva praktiken, det vill säga de förutsättningar som innebär skapandet och 

mottagandet av det analyserade materialet.  

 

6.4.3. 

Diskursordning. 

 

Analysen i denna uppsats visar att texterna produceras genom en Australiensisk/nationalistisk 

diskurs på ett konventionellt sätt genom att texterna inte ifrågasätter de maktpositioner som 

återfinns i samhället då texterna bygger på rådande diskursordning. De analyserade texterna 

visar inte verkligheten och sociala relationer på nya sätt då texterna påvisar exempelvis 

stereotyper som säger att invandrare är våldsamma och dessa stereotyper skapas inom en 

Australiensisk/nationalistisk diskurs i uppsatsens empiri.  

    De sociala representationer som framkommer i uppsatsens analys åtskiljer grupper av 

människor genom skapandet av Vi och Dom och upprätthåller därmed den makt som Vi 

innehar och den nämnda diskursen påvisar detta genom ordval, metaforer och modalitet. 

    De stereotyper som återfinns i uppsatsens empiri finns redan inom medias diskursordning 

och därmed förstärker den diskursiva praktiken de ojämlika maktförhållandena i samhället 

genom användandet av stereotyper och kategoriseringar för att beskriva människor utifrån 

Cronulla riot. 

    De analyserade texterna ifrågasätter inte medias diskursordning och därmed är de 

kommunikativa händelserna som dessa artiklar utgör formade av den sociala praktiken som de 

är en del av. Texterna visar att medias diskursordning reproduceras genom användandet av en 

Australiensisk/nationalistisk diskurs, kulturell diskurs, historisk diskurs samt politisk diskurs 

för att det är dessa diskurser som finns att tillgå inom medias diskursordning.  

    Cronulla riot beskrivs med bestämda diskurser i det material som analyserats och 

uppsatsens empiri använder sig av samma diskurser vilket påvisar att medias diskursordning 
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innebär restriktioner för hur Cronulla riot beskrivs. De analyserade texterna bara kan beskriva 

händelsen utifrån de diskurser som finns att tillgå inom diskursordningen.  

    Utifrån CDA innebär den interdiskursivitet som påvisas i artiklarna en viss ideologi då 

ideologier skapas då det förekommer en ojämn fördelning av makt i ett samhälle. Ideologi i de 

analyserade texterna återfinns som underliggande förutfattade åsikter och meningar, 

”common-sense”, som framkommer i det analyserade materialet som stereotyper och 

kategoriseringar som producerar och reproducerar maktförhållanden i samhället.  

    De diskurser som bidrar till ett upprätthållande av majoritetssamhällets makt är ideologiska 

diskurser och följaktligen är en Australiensisk/nationalistisk diskurs utifrån den analys som 

uppsatsen genomfört en ideologisk diskurs.  

    Genom de analyserade texterna reproduceras majoritetssamhällets ideologi vilket bidrar till 

att skapa övergripande ”common-sense” i det Australiska samhället vilket exempelvis påvisas 

genom representationer som menar att män med anknytning till Mellanöstern är exempelvis är 

en del av en gängkultur.  

    Ytterligare representationer som inte behöver vara av negativ karaktär men som i det 

analyserade materialet ofta innebar en negativ representation är beskrivning av människor 

som muslimer. I de artiklar som analyserats beskrivs även människorna med anknytning till 

Mellanöstern ofta som muslimer vilket självfallet inte är en självklarhet. Jag menar att de 

analyserade texterna använder sig av denna stereotyp då det passar in en förutbestämd mall. 

Om människor passar in i kategorin Dom så tar inte texterna hänsyn till på individuella 

olikheter då texterna utgår ifrån en Australiensisk/nationalistisk diskurs. 

    Om existerande diskurser används på nya sätt så kan det skapas förändring i samhället men 

i uppsatsens empiri så påvisas att samma diskurser används på likartade sätt i de olika 

texterna.  

    En Australiensisk/nationalistisk diskurs bidrar till skapandet av viss kunskap i det 

Australiska samhället och därmed är medias representationer utifrån Cronulla riot en del av 

skapandet av den sociala världen. Författarna av artiklarna begränsas av maktrelationer som 

återfinns inom medias diskursordning samt i samhället genom bland annat etnocentrism. 

    Medias diskursordning kan ses som ett forum för kulturell hegemoni där de dominerande 

grupperna i samhället kämpar för att behålla bestämda strukturer i och mellan dem 

(Fairclough 1995a:56). Jag menar att utifrån artiklar om Cronulla riot så vidmakthåller den 

Australiensiska/nationalistiska diskursen den traditionella diskursordningen inom media. 
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7.  

Slutdiskussion. 

I denna avslutande diskussion anför jag att knyta samman uppsatsen för att skapa en helhet. 

Fokus ligger på att diskutera syftet med uppsatsen utifrån socialt arbete.  

    Jag anser att analysen av empirin och resultatavsnittet redan påvisat vissa slutsatser som 

gjorts och följaktligen kommer inte detta avsnitt vara särskilt omfattande för att undvika 

upprepningar.  

    De inledande frågeställningar som uppsatsen ställde sig var: 

Vilka konstellationer presenteras?                                                                                                                                                                          

På vilka sätt reproducerar media stereotyper och rasism? 

Hur påvisas medias inflytande i samhället genom dess beskrivningar av olika grupper? 

    Förbindelsen mellan den kritiska diskursanalys som uppsatsen genomfört och socialt arbete 

är inte onaturlig eller långsökt. Målet med den kritiska diskursanalysen är en strävan att 

påvisa ojämlika maktförhållanden genom att analysera den diskursiva praktiken. Rasism och 

diskriminering innebär alltid konsekvenser för människors liv och professionella 

socialarbetare bör följaktligen inneha en förståelse för det förtryck som vissa grupper i ett 

samhälle är utsatta för (Quinn 2009:100–101). Att arbeta kritiskt som professionell 

socialarbetare innebär en medvetenhet om processer och debatter som är av relevans för det 

praktiska sociala arbetet. Att vara uppmärksam och ha ett kritiskt perspektiv gentemot 

ideologier som kan skapa ojämlikhet i ett samhälle är en nödvändighet (Pease et al 2009:6-9).  

    I denna studie utgörs den diskursiva praktiken av vad jag benämner som en 

Australiensisk/nationalistisk diskurs och analysen påvisar ett upprätthållande av rådande 

maktförhållanden i det Australiska samhället genom att påvisa ringa interdiskursivitet .  

    När de analyserade texterna om Cronulla riot presenterar vissa representationer om en 

specifik grupp som bygger på rådande stereotyper i samhället kan det klassas som en diskurs 

med rasistiska inslag. Rasistiska diskurser får effekter eftersom de representerar och etablerar 

förtryckande maktrelationer (Van Dijk 2002:144).  

    Media bidrar till upprätthållandet av Vi och Dom genom att påvisa onyanserade bilder av 

vissa grupper och när media presenterar Dom på ett negativt sätt så fördelar diskursen makt.  

I de analyserade texterna framträder vissa negativa representationer av vissa grupper, texterna 

påvisar exempelvis att kategorin ”Middle-Eastern” presenteras med sociala representationer 

som menar att gruppen är annorlunda och underlägsna majoritetssamhället men samtidigt så 

utgör gruppen ett hot mot majoritetssamhället.  
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    Poynting (2004:33) menar att ”Islam”, ”Arab-ness” samt ”Middle-Eastern” ses som nästan 

samma sak i samhället och i media, vilket även till viss del framkommer i uppsatsens analys. 

Skillnaden tydliggörs bland annat i de analyserade texterna genom att när det rör sig om 

grupper med människor med anknytning till Mellanöstern beskrivs gruppen med ordet ”gang” 

medan grupper med andra människor beskrivs med ordet ”group”. Media skapar en förenklad 

bild av en grupp människor då verkligheten är för komplex. 

    Sociala representationer och kategoriseringar som innehåller stereotyper bidrar till 

skapandet av marginaliserade och stigmatiserade grupper i det Australiska samhället. Media 

styrs av vad som utgör ett nyhetsvärde och därmed ligger det dramatiska, konfliktfyllda eller 

avvikande ofta i medias intresse att rapportera om. Media innehar rätten att förmedla 

information om Cronulla riot och deras makt ligger i att kunna göra ett urval om vad som 

skall presenteras och även hur det ska presenteras.  

    Bergström och Boréus (2000:251-252) menar att enligt kritisk diskursanalys så ses makt 

som diskursiv kontroll, vem får tala och vem får inte? och i de analyserade texterna så ges 

utrymme till vissa språkbrukare men dock förekommer endast ett fåtal citat från personer som 

enligt medias kategorisering skulle falla under begreppet ”Middle-Eastern” trots att artiklarna 

till stor del handlar om denna grupp. Cronulla riot beskrivs av människor som inte tillhör den 

grupp som är i fokus utifrån de texter som analyserats, utan istället beskriver Vi hur Dom är 

utifrån ett visst perspektiv, det vill säga bestämda diskurser.  

    Människor skapar genom kommunikation en gemensam förståelse för verkligheten och 

människor i en grupp delar ofta en gemensam förståelse för världen (Potter & Wetherell 

1998:139-140). Hur olika grupper av människor i ett samhälle ser på varandra kan även beror 

på hur mycket eller hur lite kontakt man har med varandra och därmed är exempelvis medias 

inflytande viktigt då det påverkar människors uppfattningar om andra grupper. 

    Jag vill framhålla att det inte finns något enkelt svar på frågan om media bidrar till rasism 

utifrån de analyserade artiklarna om Cronulla riot men jag vill betona att media väljer vilka 

representationer, identiteter och kunskap som presenteras. Vid analysen så framkom en 

Australiensisk/nationalistisk diskurs som påvisar vissa specifika representationer och genom 

att presentera vissa sociala representationer med exempelvis våld så ökar vissa gruppers 

stigma i samhället genom att använda vissa symboler och stereotyper.  

    Media utgör en viktig del i skapandet av den sociala världen speciellt när kontakten mellan 

vissa grupper av människor begränsad och då inverkar media på människors uppfattning om 

varandra. Risken finns att om media alltid presenterar samma sociala representationer och 

vissa stereotyper så motbevisas aldrig en människas föreställningar. Om media påvisar en viss 
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bild så lever den stereotypa uppfattningen vidare. Den information som människor tar del av 

genom media påverkar deras syn på världen då mottagaren av en nyhetsartikel tenderar att 

förstå texten utifrån ett perspektiv som lämnar läsarens rasism oförändrad eller förstärker den 

(Jakubowicz et al 1994:43). 

    Som professionell socialarbetare centralt att vara medveten om de ideologiska effekterna av 

de sociala representationer som media skapar och även vara medveten om vilka 

maktstrukturer som återfinns i ett samhälle och hur dessa strukturer produceras och 

upprätthålls.  

    Så avslutningsvis vill jag hävda att människor bör uppmärksammas om vilka 

maktförhållanden och ideologier som skapar sociala identiteter, relationer och kunskap i ett 

samhälle och att även en relativt liten studie utifrån en händelse som Cronulla riot kan säga 

något om en större social praktik.  
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Artikel 1. 

” Bad blood boils in the Cronulla stomp.” 

Author: Bonnie Malkin, Edmund Tadros and Les Kennedy 

Date: 08/12/2005 

Words: 533 

Source: SMH 

Publication: Sydney Morning Herald. 

Section: News and Features. 
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Artikel 2. 
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Author: Editorial. 
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Words: 936 

Source: SMH 
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Section: News and Features. 
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Source: SMH 
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Author: Hugh Mackay 

Date: 17/12/2005 

Words: 262 

Source: SMH 

Publication: Sydney Morning Herald. 

Section: News and Features. 
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Author: Steve Gee. 
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Date: 15/01/06. 
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Artikel 16. 

” National pride is soaring.” 

Author: Ben Johnson, Stephen Corby. 

Date: 05/02/06. 

Source: The Sunday Telegraph. 
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Bilaga 2. 
 

Jag har sökt artiklar av relevans för studien genom Linnéuniversitets Electronic Library 

Information Navigator (ELIN), Sociological Abstract samt Social Services Abstract.  

För att få fram artiklar till avsnittet om Tidigare forskning så användes sökkombinationerna:  

(lebanese*) AND (australia*) AND (racism*) AND (media*) 

(cronulla riot*) AND (racism*) AND (australia*) 

(media*) AND (rasism*) 

Vidare användes även sökorden: 

Cronulla riot  

Racism  

Discourse analysis 

I avsnittet om Tidigare forskning hänvisar uppsatsen även till artiklar hämtade från Van Dijks 

egna hemsida (www.discources.org) samt artiklar och antologier som uppsatsen fann genom 

sökningar på specifika författare. Statens Offentliga Utredningar, SOU 2005:41, fann jag efter 

en sökning på författaren: 

Van Dijk, T. 

Material till avsnittet om Teoretiska perspektiv sökte uppsatsen genom State Library of New 

South Wales databas (sl.nsw.gov.au) med sökkombinationerna: 

discourse analysis AND racism. 

sociology AND social representations. 

racism AND media. 

Vidare gjorde jag enskilda sökningar på författare av intresse för uppsatsen genom State 

Library of New South Wales bibliotekskatalog på: 

Burr, V. 

Fairclough, N. 

Giddens, A. 

Gramsci, A. 

Pease, B. 

Potter, J. 

Poynting, S. 
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Bilaga 3. 
 

Jag fann min empiri från The Sydney Morning Herald genom:  

newsstore.fairfax.com.au  

Sökningen gjordes genom: 

news store advanced search 

Sökord var:  

(cronulla riot*) 

Sökperioden för uppsatsens empiri var: 

05/12/2005 - 05/02/2006 

Antal träffar i The Sydney Morning Herald med uppsatsens sökord mellan perioden 

05/12/2005 till 05/02/2006 var 87 stycken artiklar.  

 

Jag fann min empiri från The Daily Telegraph och The Sunday Telegraph genom: 

newstext.com.au 

Sökningen gjordes genom: 

news store advanced search 

Sökord var:  

(cronulla riot*) 

Sökperioden för uppsatsens empiri var: 

05/12/2005 - 05/02/2006 

Antal träffar i The Daily Telegraph och The Sunday Telegraph med uppsatsens sökord mellan 

perioden 05/12/2005 till 05/02/2006 var 159 stycken artiklar.  

Jag genomförde sin sökning den 15/03/10 samt 1/4/10 och väljer att analysera utifrån den 

artikelutformning som framkommer genom newsstore.fairfax.com.au och newstext.com.au.  
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Bilaga 4. 
 

Tabell för närläsning och förklaring av diskurser utöver den Australiensiska/nationalistiska 

diskursen. 

 

Diskurs Vad används det för förklaringsmodeller? 

Stereotyper Vilka representationer framträder? 

Textproduktion Vem är textproducent? 

Textmottagande Vem är den troliga mottagaren av texten? 

Makt Vem innehar makt? Påvisas hur? 

 

 

1. Historisk diskurs. 

    Förklaringsmodellen ligger i att det är en gemensam historia som håller samman ett 

samhälle. Den historia som vissa grupper delar är en förutsättning för att kunna känna en 

samhörighet. Viktigt inom denna diskurs är härkomst. Präglas av ord och uttryck som 

patriotic, nationalist och Australian.   

 

2. Kulturell diskurs. 

    Kultur ses som essentiellt för fungerande relationer, att ha dela samma normer är viktigt. 

Brister i en förståelse för andra kulturer, till viss del finns en kunskap om att olika grupper 

innehar olika kulturella mönster men förståelsen för detta lyser med sin frånvaro. Denna 

diskurs avhandlar även till viss del religion och diskussioner om islam. Ord som återfinns 

inom denna diskurs är exempelvis threat, muslim,  value, cultures och Western. 

 

3. Politisk diskurs. 

    Händelsen skapar en politisk diskussion och det finns vissa olika förklarningsmodeller, till 

mesta del beror de olika förklaringsmodellerna på vilken politisk ståndpunkt som vill 

förmedlas. Diskursen kommer inte med så många lösningar utan vikten av att påpeka det som 

blivit fel är större, exempelvis brister i integration. 
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