
UMEÅ UNIVERSITET 
Umeå Centrum för genusstudier 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Flyktingkatastrofen i massmedia 
-En diskursanalys av medias rapportering kring 
flyktingkatastrofen 2015/2016. 
 
Författare: Alexander Kirst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Makt och kön C, uppsats 
HT - 2016 
Handledare: Johanna Lauri  



	 2	

Sammanfattning 
 
Under åren 2015 till 2016 inträffade en stor flyktingkatastrof där miljontalsmänniskor 
flydde för sina liv runt om i världen. En del av dessa människor ansökte under dessa 
år om asyl i Sverige, närmare bestämt 162 877 år 2015. Denna stora ökning av 
asylsökande i Sverige och övriga Europa fick stor uppmärksamhet i media och det 
rapporterades dagligen om flyktingkatastrofen. Mitt syfte med den här studien är 
därför att undersöka de centrala diskurserna i medias framställning av 
flyktingkatastrofen från dess början 2015 till 2016 då den nya asyllagen trädde i kraft. 
Samt undersöka om och i så fall hur diskurserna förändrats över denna tidsperiod. För 
att besvara mitt syfte har jag genomfört en diskursanalys av totalt nio tidningsartiklar 
från tre olika dagstidningar och från olika delar av denna tidsperiod. Resultaten visar 
att de centrala diskurserna handlade om dels flyktingkatastrofen i sig som händelse 
och dels effekterna av flyktingkatastrofen, det vill säga det stora antalet asylsökande 
inom framförallt EU samt hur dessa skulle hanteras. Vidare visade också resultaten att 
det skett en förändring inom medias rapportering om flyktingkatastrofen. Denna 
förändring gestaltades genom en strängare migrationspolitik som kom att spela en 
central del i medias rapportering om flyktingkatastrofen. 
 

Nyckelbegrepp: Flyktingkatastrof, migrationspolitik, gränskontroller, flykting, 
diskurs, makt 
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Inledning 
 
Det finns mängder av politiska frågor som diskuteras runt om i landet. Den fråga som 
kanske har fått störst uppmärksamhet, framförallt under 2015, var flyktingfrågan. År 
2015 hände det som kallas för ”flyktingkatastrofen”, vilket innebar att människor 
flydde för sina liv från sina hemländer för att söka skydd i andra delar av världen. Av 
alla de människor som var på flykt under 2015 visar statistik från Migrationsverket att 
det var 162 877 människor som sökte asyl i Sverige under det året. En ökning på 81 
576 från föregående år där statistiken visar att det var 81 301 människor som sökte 
asyl i Sverige. Statistiken från Migrationsverket visar även att av de människor som 
sökt asyl i Sverige kommer den största delen ifrån Syrien1. 
 
I takt med dessa flyktingströmmar var det svårt för partierna i riksdagen att komma 
överens över hur man skulle tackla situationen. Bland de partier som sitter i riksdagen 
diskuterades det att skärpa lagstiftningen på flyktingområdet på olika sätt. Bland 
annat genom att införa tillfälliga uppehållstillstånd, att kraven för anhöriginvandring 
skulle bli hårdare samt att genomföra id-kontroller på de tåg som går över Öresund2. 
Denna splittring mellan partierna ledde till en votering där utfallet blev att skärpa den 
föregående utlänningslagen med mål att den skall upphävas år 2019. I stora drag 
innefattar den nya lagstiftningen som trädde i kraft den 20 juli 2016 att skärpa 
migrationspolitiken genom att tillämpa tillfälliga uppehållstillstånd för flyktingar3.  
Statsministern Stefan Löfven sa att ”I mitt Europa finns inga murar” i en 
manifestation för Refugees welcome där alla riksdagspartier utom 
Sverigedemokraterna deltog för att stödja de människor som är på flykt4. Istället 
voterades det genom en helt ny asyllag i riksdagen vars syfte är att göra Sverige 
mindre attraktivt för flyktingar. 
 
Under 2015 och 2016 rapporterades det i stort sätt dagligen kring 
”flyktingkatastrofen” på tv och i olika massmedier. Mediernas framställning av 
flyktingkatastrofen har både färgat hur diskussionen kring ämnet förts men också 
speglat flyktingpolitiken i ett större perspektiv5. I denna uppsats har jag därför valt att 

																																																								
1 Migrationsverket statistik. http://www.migrationsverket.se/Om-
Migrationsverket/Statistik.html (Hämtad 2016-10-01) 
2 Jens Kärrman. 2016. Ny skärpt asyllag klubbad. Dagens Nyheter. 21 juni. 
http://www.dn.se/nyheter/politik/ny-skarpt-asyllag-klubbad/ (Hämtad 2016-10-05) 
3 Riksdagen. Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få 
uppehållstillstånd i Sverige. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2016752-om-tillfalliga-
begransningar-av_sfs-2016-752 (Hämtad 2016-10-08) 
4 Sverige. 2016. Löfven: Inga murar i mitt Europa. Sydsvenskan. 6 september. 
http://www.sydsvenskan.se/2015-09-06/lofven-inga-murar-i-mitt-europa (Hämtad 
2016-10-08) 
5	Dijk, Teun Adrianus van (2005). Racism and discourse in Spain and Latin America 
[Elektronisk resurs]. Amsterdam [The Netherlands]: John Benjamins Pub. Co. S. 5-6	
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fördjupa mig inom hur rapporteringen kring flyktingkatastrofen sett ut i media utifrån 
tre olika dagstidningar. 

Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka de centrala diskurserna om flyktingar i 
medias framställning av flyktingkatastrofen, från dess början 2015 till 2016 då den 
nya asyllagen trädde i kraft. Samt undersöka om och i så fall hur de förändrats över 
denna tidsperiod. 
 

Frågeställning 
 
För att besvara mitt syfte använder jag följande frågeställningar: 
 

• Vilka centrala diskurser finns i medias framställning av flyktingkatastrofen 
2015-2016? 

• Har diskurserna i medias framställning av flyktingkatastrofen förändrats under 
denna tidsperiod och i så fall hur?  

Tillvägagångssätt, material och urval 
 
I detta avsnitt kommer jag att presentera hur jag gått tillväga med arbetet i min studie. 
Senare i uppsatsen kommer en diskussionsdel där jag för en vidare diskussion kring 
mitt metodval. 
 
I denna studie har jag valt att genomföra en diskursteoretisk analys vilket innebär att 
jag med hjälp av diskursteoretiska analysbegrepp försöker ringa in de centrala 
diskurserna i de texter jag analyserar. Framförallt är det maktstrukturer som lyfts fram 
inom denna sorts av analys6. Arbetet startade med att jag formulerade mitt syfte som 
avgränsade in vad jag ville undersöka. Efter detta valde jag att använda mig av 
tidningsartiklar från tre olika tidsperioder mellan 2015 och 2016. I mitt val av artiklar 
gick jag in med ambitionen om att ha tre tidsperioder. Jag ville ha tre artiklar från 
början av 2015 när det så kallade flyktingkatastrofen började, en från mitten av 2015 
och en från början av 2016. Detta för att se hur språket har förändrats över tid mellan 
denna period. I min slutsats/diskussion kommer jag att presentera om det skett en 
förändring i hur språket används och hur det har förändrats. Då kommer även en hur 
det har förändrats. Utifrån detta har jag därför valt att kalla dessa för period 1, 2 och 3 

																																																								
6 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.) (2012). Textens mening och makt: 
metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. 3., [utök.] uppl. Lund: 
Studentlitteratur. S. 354 
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efterföljt av artikelns titel. Efter en stunds fundersamhet på hur jag skulle gå vidare 
kom jag fram till att använda mig av ledarskribenter från tre olika tidningar, Dagens 
Nyheter7, Svenska Dagbladet8 och Göteborgs-Posten9. Detta för att få en bredare bild 
av hur medierapporteringen sett ut under dessa tre perioder. Jag valde en artikel från 
varje tidning till varje tidsperiod. Anledningen till varför jag valde att använda mig av 
ledarskribenter var för att jag själv fann det intressant att se hur åsikter gestaltas inom 
redaktionen. För att hitta mina artiklar valde jag att använda mig av dessa sökord: 
flyktingkris, migrationspolitik, Aylan Kurdi, gränskontroller samt id-kontroller. Jag 
kommer inte att behandla alla i uppsatsen utan jag använde dessa enbart för senare 
välja ut de ledare som hade hög relevans i förhållande till studiens syfte och hade 
tydligast koppling till flyktingkatastrofen som jag vill undersöka. I min analys valde 
jag att benämna artikelns författare som ledarskribenten eller skribenten. Detta för att 
det i några av artiklarna inte framkom vem som skrivit utan det var bara signerat med 
ledare. 
 
Jag gick sedan vidare med att läsa mina artiklar mer noggrant för att få fram vad det 
är skribenten vill få fram med artikeln. Detta genom att plocka ut de ord jag tolkade 
som att beskriva textens mening10. De tecken som jag då fick fram blev min centrala 
diskurs vilket jag sedan gav mening genom att plocka ut ytterligare värdeord som gav 
den centrala diskursen dess mening11. Jag letade först upp nodalpunkterna för varje 
artikel och tillskrev dessa tecken i form av ekvivalenser för att ringa in de centrala 
diskursernas mening i artiklarna. Dessa försökte jag sedan koppla vidare till begreppet 
makt. Detta för att undersöka om det skulle finnas någon underliggande mening i hur 
språket används i artiklarna. Jag ville veta om hur skribenten positionerar sig till 
själva problemet genom att se på diskurserna och sedan koppla detta vidare och 
undersöka hur diskurserna positionerar skribenten i frågan gällande migrationspolitik. 
Jag hittade en hel del intressanta tecken som gick att koppla både till makt och 
hegemoni i dessa artiklar som jag använde mig av.  
 
Syftet med min studie är att jag ville undersöka de centrala diskurserna i medias 
framställning av flyktingkatastrofen från dess början 2015 till 2016 då den nya 

																																																								
7	På	Dagens	Nyheters	hemsida	kan	man	utläsa	att	det	är	en	tidning	som	
oberoende	liberal.	Detta	innebär	således	att	redaktionen	inte	är	bunden	till	något	
specifikt	parti,	organisation	eller	maktstruktur.	
8	Svenska	Dagbladet	uttalar	sig	för	att	vara	obunden	moderat.	Redaktionen	
skriver	ut	på	sin	hemsida	att	dem	är	fria	från	politiska	partier	och	att	demokrati	
och	yttrandefrihet	är	viktigt.	
9	Det	som	går	att	utläsa	från	Göteborgs-Posten	är	att	denna	redaktion	är	liberal.	
Viktigt	för	denna	redaktion	är	att	de	nyheter	som	publiceras	skall	vara	sanna	och	
trovärdiga.	Redaktionen	vill	påverka	samhällsdebatten	med	sina	nyheter.	
10 Carbin, Maria. (2012). Mellan tystnad och tal flickor och hedersvåld i svensk 
offentlig politik. Johanneshov: TPB. S. 46 
11 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori 
och metod. Lund: Studentlitteratur. S, 57-58 
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asyllagen trädde i kraft. Samt undersöka om och i så fall hur de förändrats över denna 
tidsperiod. För att besvara mitt syfte valde jag välja ut välja ut tre stycken 
tidningsartiklar från tre olika dagstidningar. Valet av redaktioner och i sin tur valet av 
tidningsartiklar har i hög utsträckning påverkat studiens generaliserbarhet. Om jag 
istället hade valt tre andra redaktioner eller andra artiklar kanske resultaten hade sett 
annorlunda ut. Den forskning jag presenterat under rubriken tidigare forskning visar 
dock på att det finns likheter med de resultat jag kommit fram till. Den 
överensstämmelsen stärker generaliserbarheten eftersom den visar på att resultaten 
inte enbart är knutna till dessa artiklar utan också kan säga något om ett större 
sammanhang.  

Teoretiska utgångspunkter och begrepp 
 
Diskurs är ett begrepp som kan ha flera betydelser. Det som oftast beskrivs som en 
diskurs är att den används för att se hur en strukturerar språket i tillexempel en text. 
Sökandet av olika mönster i texten för att kunna förklara hur vi som människor agerar 
i olika sociala kategorier. Ett annat sätt att förenkla betydelsen av diskurs är att tala 
om och förstå världen på ett bestämt sätt12. Syftet med en diskursanalys är att ge 
mening åt ett tecken genom att kartlägga de processer som kan ge tecknet en 
betydelse13. En diskurs kan också beskrivas genom att den hindrar tecken från att 
glida isär från varandra och att det skapar en tydlig koppling dem emellan, vilket 
innebär att förståelsen för diskursen blir lättare att förstå. Genom att använda mig av 
den diskursteoretiska inriktningen kan jag inom det diskursiva fältet som är 
diskursens yttre se vad det är som exkluderas inom diskursen. Jag kan med denna 
teoretiska ingång se de bakomliggande meningarna i en text exempelvis. Detta för att 
belysa exempelvis hur makt kan förstås utifrån olika gestaltningar 14 . Winther 
Jørgensen och Philips tar upp att makt är ett begrepp som ligger väldigt nära politiken. 
Det vill säga att det är makt som skapar det sociala. Vår kunskap är skapad via makt 
samt att relationer som finns mellan människor skapar makt15. På detta sätt kommer 
jag att kunna använda mig av makt även om det inte skrivs ut. Det är politiken som 
ligger nära makten som skapar de skillnader som kommer att synas i analysen för 
denna uppsats. Ytterligare förståelse om varför det är viktigt att studera diskurser är 
att belysa det hegemonistiska begreppet. Genom att studera diskurser kan jag få 

																																																								
12 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori 
och metod. Lund: Studentlitteratur. S, 7 
13	Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori 
och metod. Lund: Studentlitteratur. S, 32	
14	Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori 
och metod. Lund: Studentlitteratur. S, 34	
15	Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori 
och metod. Lund: Studentlitteratur. S, 44-45	
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redskapen för att belysa klasskillnader i ett samhälle som präglas av hegemoni16. 
Detta innebär att hegemoni får en viktig betydelse för att kunna förstå 
maktrelationerna som uppstår i ett samhälle. Hegemoni kan framträda genom 
vinklingen av tecknets betydelse, det vill säga att man väljer att ta tecken vars 
betydelse inte riktigt finns och sätter in detta i ett politiskt sammanhang. Detta kan då 
förstås genom att se på olika ideologier som i sin tur styr betydelsen av det tecken 
som läggs in under begreppet hegemoni, det är dock mycket viktigt att aldrig glömma 
att hegemoni alltid har en betydande roll och ska kopplas samman med 
maktstrukturerna17. 
 
Att inte nämna Ernesto Laclau och Chantal Mouffes i en studie som denna är fel. 
Deras syn på diskursteori är att allting är en diskurs. Det vill säga att diskurser är 
konstituerande för det sociala. Vad som menas med att diskurser är konstituerande för 
det sociala innebär att alla praktiker ses som diskursiva. För att förtydliga, menar jag 
att alla det som kallas praktiker för det mesta handlar och tal och text. Enligt Laclau 
och Mouffe tillkommer även de materiella. Med andra ord kan ekonomi, infrastruktur 
samt institutioner ses som diskurser. I boken Diskursanalys som teori och metod 
skriver Winther Jørgensen och Philips om Laclau och Mouffes diskursteori. Här ger 
skribenterna en beskrivning om att deras diskursteori innebär att det sociala aldrig är 
något som är totalt och att det ständigt finns en intensiv kamp av hur samhälle och 
identiteter ska definieras. Rollen som diskursanalytiker är därför att genomföra studier 
där ansträngningen riktas åt att upprätta entydighet i det sociala18.   
 
Anledningen till att jag har valt att använda mig av diskurs är för att jag vill analysera 
relationerna mellan de olika diskurserna. Mitt metodval motiverar jag genom att jag 
vill undersöka hur språket används i text samt hur detta kan kopplas till begrepp som 
makt och hegemoni. Det jag finner intressant är hur språket används i relation till 
politiska och sociala formationer. Jag anser också att det är viktigt att förstå 
samhällets relation till människan, detta gör jag genom att först få en förståelse av 
språket. I denna studie kommer jag att analysera texterna utifrån hur betoningar på 
språket kan förstås utifrån några diskursteoretiska begrepp; element, moment, 
nodalpunkt, subjektsposition och ekvivalenskedja, makt och hegemoni.  

Diskursteoretiska begrepp 
 
I detta avsnitt kommer jag att presentera de olika diskursteoretiska begrepp som jag 
kommer att använda mig av i min analys. 

																																																								
16	Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori 
och metod. Lund: Studentlitteratur. S, 39	
17	Carbin, Maria. (2012). Mellan tystnad och tal flickor och hedersvåld i svensk 
offentlig politik. Johanneshov: TPB. S. 38-39	
18	Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori 
och metod. Lund: Studentlitteratur. S, 25-31	
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Moment är ett begrepp som innefattar alla tecken i en diskurs. Momenten i en diskurs 
betyder att alla tecken som finns har en betydelse som skiljer sig ifrån varandra på 
olika sätt. För att få fram betydelsen för de tecken som finns sätts dem i relation till 
varandra för att se vad dem har gemensamt19.  
 
Nodalpunkt är ett av momenten som styr vad de andra momenten kretsar kring, det 
vill säga vad som är textens största innebörd. Vad är det texten kretsar kring? Det är 
det som styr de andra momentens tecken20. Det andra alternativet till en flytande 
signifikant är en tom signifikant. En tom signifikant är att ett tecken som kan relateras 
till det som tecknet egentligen skiljer sig ifrån. Detta för att skapa en logik i form av 
en kedja. Ett exempel som tas upp i boken Textens mening och makt är att ordet 
”man” kan kopplas till sport, styrka samt högre positioner inom yrkeslivet21. 
 
Subjektsposition i en diskursanalys skall inte förväxlas med att det är subjekt som 
analyseras. Inom diskursanalys är subjektsposition hur en bestämmer positioner för 
subjekten samt hur dem relateras till varandra. I en text kan det förekomma flera olika 
subjektspositioner vars positioner är förbestämda22. Ett exempel på subjektsposition 
kan vara medborgare. En medborgare kan beskrivas som en arbetande människa som 
betalar skatt till staten för att den nationella ekonomin inte skall rasa samman. En 
människa på flykt kan därför inte ses som en medborgare utan är istället en belastning 
för den svenska ekonomin. 
 
Ekvivalenskedja är det moment som ger upphov till textens centrala betydelse. Det 
vill säga att ekvivalenskedjorna är det som bestämmer nodalpukternas betydelse. Det 
som blir ekvivalenskejdor är att en knyter ihop de olika signifikanterna för att få en 
logisk förklaring till betydelsen för nodalpunkterna 23 . Det vill säga att 
ekvivalenskedjan kan beskrivas som en kedja där tecken knyts samman för att få 
förståelse om hur man är eller hur man inte är. 

																																																								
19 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori 
och metod. Lund: Studentlitteratur. S, 33 
20 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori 
och metod. Lund: Studentlitteratur. S, 33 
21 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.) (2012). Textens mening och makt: 
metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. 3., [utök.] uppl. Lund: 
Studentlitteratur. S, 367 
22 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.) (2012). Textens mening och makt: 
metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. 3., [utök.] uppl. Lund: 
Studentlitteratur. S, 371 
23 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori 
och metod. Lund: Studentlitteratur S, 50 
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Tidigare forskning 
 
I detta avsnitt av uppsatsen kommer jag att presentera några tidigare akademiska 
studier som berör flyktingar i media. Jag kommer gå igenom lite kort vad tidigare 
forskning har kommit fram till. I slutet av detta avsnitt kommer jag även att gå 
igenom hur den tidigare forskningen kan vara till hjälp för min egen studie.  
 
Den första studien jag kommer att presentera i detta avsnitt handlar om hur rasism 
används i media. Denna studie är gjort av Teun A. van Dijk 2005 och dess titel är 
”Racism and Discourse in Spain and Latin America”. Teun A. van Dijk är en mycket 
uppskattad forskare inom diskursanalys. Det hans studier till största del berör är hur 
olika grupper av människor kategoriseras och framställs i media. Centralt i all van 
Dijk forskning är maktperspektivet. Han menar att det alltid finns de som utövar makt 
över grupper som ses som minoriteter genom att exempelvis bestämma hur dessa 
grupper skall framställas i media och övriga samhället24. Detta är, enligt van Dijks ett 
maktmissbruk. Men han menar även att det finns dem som har så pass mycket makt 
som använder det till bra syften. Då det finns grupper med större makt än andra finns 
det också minoritetsgrupper vars inflytande är mycket liten. Detta skapar, enligt van 
Dijks, svårigheter för de mindre grupperna då de får mycket sämre villkor där de 
högre nivåerna använder dem som marionettdockor.    
 
Rasism är något som finns i många olika skepnader, menar Teun A. van Dijks. Ett 
exempel på en skepnad är massmedia. Massmedia, enligt van Dijks, formar brukaren 
på ett sådant sätt att brukaren får en uppfattning av saker som kan komma att bli 
rasistisk. Massmedians spridning av rasism är ett stort problem vi har menar van 
Dijks. Han menar att människor formas och återger på nytt de rasistiska spridningar 
som massmedia redan gjort. Detta är ett stort problem genom att dessa grupper som 
blir representerade som ”den andre” finns överallt. Ett stort problem som van Dijk tar 
upp är att de artiklar som publiceras till största del blir valda med omsorg. Det är den 
vita mannen man tänker på vid val av artikel som skall publiceras. Detta i sin tur 
bidrar till en ökad rasism i samhället där det skapas minoritetsgrupper som står 
utanför samhällets rättssystem och andra bestämmer hur man skall se på dem25.   
 
Den andra studien jag har valt att presentera i detta avsnitt är genomförd av Majid 
Khosraviniks som publicerades år 2009. Titeln på hans studie är ”The representation 
of refugees, asylum seekers and immigrants in British newspapers during the Balkan 
conflict (1999) and the British general election (2005)”.  
 

																																																								
24 Dijk, Teun Adrianus van (2005). Racism and discourse in Spain and Latin America 
[Elektronisk resurs]. Amsterdam [The Netherlands]: John Benjamins Pub. Co. S. 1-2 
25 Dijk, Teun Adrianus van (2005). Racism and discourse in Spain and Latin America 
[Elektronisk resurs]. Amsterdam [The Netherlands]: John Benjamins Pub. Co. S. 5-6 
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I denna studie kan vi läsa om hur flyktingar från Balkan blev representerade i media 
under 90 – talet. Han tar även upp hur flyktingen blev representerad i samband med 
det brittiska parlamentsvalet år 200526.  
 
Khosravinik tar i sin studie upp att flyktingen både under Balkankriget som 
parlamentsvalet hade flera likheter men att de skillnader som var mest tydliga var de 
som kunde läsas i tidningarna. Det vill säga de olika tidningarnas sätt att skriva och 
representera flyktingar. Vad som kunde utläsas var att det fanns en mycket negativ 
ton gentemot flyktingen i tidningarna där man använde sig av ett språk som gynnade 
normerna och gav rasismen en liten knuff till att öka i samhället. Flyktingen kunde 
beskrivas på många olika nedvärderande sätt, exempelvis beskrevs flyktingen som ett 
hot mot den nationella säkerheten. Dock så upptäckte även Khosravinik att det fanns 
andra tidningar med andra politiska ideologiska inriktningar vars beskrivning har 
flyktingen var mer människovänlig. Detta innebär till hans studie att de politiska 
ideologierna som tidningarna är knutna till formar till största del innehållet som 
publiceras i tidningarna samt formar samhällets syn på flyktingar, både på ett negativt 
sätt och ett positivt sätt27.  
 
Den sista studien jag har valt att presentera under tidigare forskning är skriven av 
Ylva Brune och publicerades år 2000. Titeln på denna forskning är ”stereotyper i 
förvandling-Svensk nyhetsjournalistik om invandrare och flyktingar”. Denna studie 
handlar om hur flyktingar och invandrare framställs i media. Studien berör även hur 
framställningen av invandraren och flyktingen har förändrats över tid med utgång från 
1970-talet fram till 2000-talet28.  
 
Det som Brune kom fram till i sin studie var att nyhetsrapportering under 1970-talet 
var mer positiv till flyktingar ifrån Mellanöstern än den senare nämnda tidsperioden. 
Det som Brune anser vara den bakomliggande faktorn till att det utvecklats en mer 
negativ ton är att det i historien finns en islamfobi med rötter långt bak i tiden som 
gett flyktingar från Mellanöstern en negativ bild29. Det har förekommit diskussioner 
kring att synen på migranter förändrats genom socialpolitiska förändringar som 
exempelvis framväxten av det högerpopulistiska partiet Ny Demokrati på 90-talet.   
 

																																																								
26 Khosraviniks, Majid (2009) The representation of refugees, asylum seekers and 
immigrants in British newspapers during the Balkan conflict (1999) and the British 
general election (2005). S. 477-478 
27 Khosraviniks, Majid (2009) The representation of refugees, asylum seekers and 
immigrants in British newspapers during the Balkan conflict (1999) and the British 
general election (2005). S. 480-481 
28 Brune, Ylva. (2000). Stereotyper i förvandling –Svensk nyhetsjournalistik om 
invandrare och flyktingar (Delstudie 11). S. 7-8 
29 Brune, Ylva. (2000). Stereotyper i förvandling –Svensk nyhetsjournalistik om 
invandrare och flyktingar (Delstudie 11). S. 12 
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Dessa studier har varit givande för min egen studie. Dels för att dem behandlar just 
flyktingen och hur denna blivit/blir representerad i media som är i fokus till min egen 
studie. Dels för att dessa studier har varit bra att läsa för att själv få en bild om hur 
andra forskare förstår diskursen i relation till invandrare och flyktingar. Det kommer 
att vara en inspiration till när jag genomför min egen forskning där jag undersöker hur 
synen på flyktingkatastrofen har och eller ser ut. Framför allt Khosravinik studie 
kommer att vara till hjälp för min egen studie där han som jag undersöker hur media 
framställer flyktingar. Jag själv kommer att undersöka hur synen på flyktingen har 
förändrats över tid genom det skrivna språket. Jag kommer således att leta efter olika 
betydelser i texterna för att undersöka hur diskurserna formas. Även Brunes studie 
ligger väldigt nära min egen där även hon undersöker hur framställningen av 
invandrare och flyktingar har förändrats över tid genom media. Dessa två studier är 
dem som ligger närmast i ämnesvalet jag själv gjort och därför kommer jag att 
försöka inspireras av dessa när jag själv genomför min egen analys.  

Analys 

Period ett 

Ännu en flyktingtragedi (Dagens Nyheter) 
 
I den första ledarartikeln, med namnet ”Ännu en flyktningtragedi” beskrivs det hur 
människor som flyr över medelhavet riskerar sina liv och att dödssiffran bara stiger. 
Ledarskribenten tar även upp olika politikers uttalande om att detta är en fruktansvärd 
tragedi. Vidare diskuterar ledaren om hur omvärlden bäst bör handskas med de ökade 
flyktingströmmarna och de riskabla flyktvägarna över medelhavet. 
 
I texten urskiljer jag två centrala diskurser, den ena väljer jag att kalla 
tragedidiskursen och den andra benämner jag för ansvarsdiskursen. Nedan undersöker 
jag hur diskursernas innebörd fastställs genom diskursernas nodalpunkter. Den första 
nodalpunkten som jag urskiljer från texten är således ordet tragedi. Anledning till att 
ordet tragedi är en nodalpunkt i denna text är att det fungerar som en bärande kraft för 
att förmedla det budskap skribenten syftar att förmedla i enlighet med Carbins 
definition av ordet nodalpunkt30. Genom att undersöka hur ordet tragedi fylls med 
mening kan jag få syn på hur diskursen stabiliseras. Dock kan nodalpunkten tragedi 
också ses som en flytande signifikant eftersom dess betydelse kan ha olika betydelser 
i olika element31. Detta kan förstås på så sätt att ordet tragedi kan skifta i mening 
beroende på hur det förstås. I texten beskrivs tragedin som ett resultat av den flykt 
																																																								
30 Carbin, Maria. (2012). Mellan tystnad och tal flickor och hedersvåld i svensk 
offentlig politik. Johanneshov: TPB. S. 46 
31 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.) (2012). Textens mening och makt: 
metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. 3., [utök.] uppl. Lund: 
Studentlitteratur S. 367 
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över medelhavet som människor tvingas till och den död som många av dessa 
människor går till möte. Vem dessa efterföljder i form av tragedin drabbar är däremot 
flytande. Å ena sida kan det ses som en tragedi för de personer som flyr och mister 
livet på medelhavet och å andra sidan kan det ses som en tragedi för de utomstående, 
exempelvis de länder som tvingas begrava de döda kropparna.  
 
För att visa på hur ordet tragedi kan förstås från två håll kan man i texten läsa citatet 
nedan. 
 

”William Spindler, talesman för UNHCR, säger till BBC att helgens tragedi är den 
största. Ingen enskild förlisning på medelhavet har hittills skördat så många 

flyktingars liv.”32 
 
Här används ordet tragedi för att beskriva det hemska ödet dessa människor möter ute 
på medelhavet. Den andra gestaltningen av ordet tragedi som återfinns i artikeln är:  

 
”Inför bilderna av de uppradade kistorna, inklusive de små vita prydda med gosedjur 

för de minsta, var välviljan lika stor som skuldkänslorna.”33 
 
Denna mening visar, menar jag, på hur tragedin slår mot de länder som tar emot 
flyktingar. Tragedin för dessa länder är att det är dem som behöver begrava dessa 
offer. 
 
För att ytterligare analysera hur en diskurs fylls med mening väljer jag undersöka 
vilka ord som används för att beskriva nodalpunkterna genom en så kallas 
ekvivalenskedja34. Ett av de första orden i ekvivalenskedjan till tragedi vi kan utläsa 
är ordet drunkna.  
 

”… beskedet att de drunknade skulle föräras italienskt medborgarskap…”35 
 
Ordet drunknade kopplas till tragedi genom att dessa människor skulle föräras ett 
medborgarskap för att dessa människor miste sina liv på väg till landet, i detta fall 
Italien. Här kan vi även tydligt se hur maktstrukturerna skapas. Att dessa människor 
skulle föräras ett medborgarskap beskriver att det är regeringen, i detta fall Italiens 
premiärminister som bestämmer att dessa människor skall föräras ett medborgarskap. 
Skulle det sett annorlunda ut om dessa människor tog sig i land levande? Skulle dessa 
																																																								
32 Ledare. 2015. Ännu en flyktingtragedi. Dagens nyheter. 19 april. 
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/annu-en-flyktingtragedi/ (Hämtad 2016-11-14) 
33 Ledare. 2015. Ännu en flyktingtragedi. Dagens nyheter. 19 april. 
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/annu-en-flyktingtragedi/ (Hämtad 2016-11-14) 
34 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori 
och metod. Lund: Studentlitteratur S, 57-58 
35 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori 
och metod. Lund: Studentlitteratur S, 57-58 
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människor fortfarande föräras ett medborgarskap? Troligtvis skulle det inte vara så. 
Makten att ge dessa människor ett medborgarskap enbart för att de drunknade på 
vägen till ”frihet” kan istället förknippas med ett ord som sympati. Italiens 
premiärminister vill rikta sympati till dessa människor, genom att utnyttja sin 
maktposition och förära dessa människor ett medborgarskap efter döden och inte 
innan.   
 
Ett andra ord i ekvivalenskedjan är små kistor. 

 
”Och fler smärtsamt små kistor.”36 

 
Små kistor kopplas till tragedi genom att det är länderna som får genomlida att se fler 
kistor för barn som de tvingas begrava. Det är då här skuldkänslorna tar in. Det är 
smärtsamt för länderna att begrava barnen och det är denna smärta är det som väcker 
skulden. Här kan vi se hur länderna alltså lider för att se detta. Människor som inte 
lever i samma situation med krig och terror tycker att detta är hemskt. Vi kan utifrån 
denna formulering se att den hegemonistiska diskursen blir dominerande. Detta 
innebär att smärtsam får en hegemonistisk betydelse genom dess användning. Det är 
ett tecken med stark laddning. Att även lägga till små kistor i formuleringen ger detta 
en hegemonistisk betydelse. Att det skall handla om barn. Detta är något som fångar 
andra människors intresse37. Aldrig mer är ytterligare ord i ekvivalenskedjan som 
benämns i meningen som även kan kopplas samman med makt: 
 

”Situationen är ohållbar. Det går inte att säga aldrig mer hur många gånger som 
helst.”38 

 
Aldrig mer kan kopplas till ordet tragedi genom att etablera en mer lämplig asylpolitik 
där de som är mest orubbliga kan hoppa på tåget för att motverka att en tragedi som 
denna ska kunna hända återigen. Att använda sig av retoriken och skriva aldrig mer 
innebär att detta inte är något som skall tillåtas att hända igen. Men vad är det som 
händer då? Utifrån citatet kan vi utläsa att det inte går att säga aldrig mer hur många 
gånger som helst. Makten ligger i beslutfattarnas händer, men vad gör dessa 
människor åt det? Dem låter detta hända om och om igen. Istället för att lösa 
problemet använder de sig av retorik som återigen kopplas samman med sympati och 
utnyttjar sin makt och belyser istället sympatin för att komma undan 
problemformuleringar från medborgarna.  
 

																																																								
36 Ledare. 2015. Ännu en flyktingtragedi. Dagens nyheter. 19 april. 
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/annu-en-flyktingtragedi/ (Hämtad 2016-11-14) 
37	Carbin, Maria. (2012). Mellan tystnad och tal flickor och hedersvåld i svensk 
offentlig politik. Johanneshov: TPB. S. 38	
38 Ledare. 2015. Ännu en flyktingtragedi. Dagens nyheter. 19 april. 
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/annu-en-flyktingtragedi/ (Hämtad 2016-11-14) 
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Artikelns andra centrala diskurs, ansvarsdiskursen undersöks genom att se ansvar som 
ytterligare en nodalpunkt. I artikeln kan vi få fram att det krävs ett ansvar för att 
motverka att denna tragedi skall kunna hända igen. Ansvar beskrivs exempelvis i 
artikeln som ”Det är på EU-nivå problemet måste lösas.”39 Det diskuteras även att de 
resurser som fanns efter den tragedi som inträffade år 2013 inte var tillräckliga för att 
uppnå det resultat för att bättra på räddningssatserna inför denna tragedi. EU blir i 
artikeln direkt kopplat till ansvar genom att det direkt skrivs ut i artikelns början. Det 
är EU som är den högsta beslutfattaren i frågan. EU blir direkt kopplad till såväl makt 
som hegemoni. Makten läggs över på EU, det är det organ som vet bäst angående 
frågan. Men det är ju alla medlemsländer som representeras i EU, då borde ju 
länderna som är medlemmar i unionen ha en åsikt. Istället väljer man att skriva ut att 
det är på EU-nivå som problemet måste lösas. EU ses som den självklara lösningen 
och då även blir detta en hegemonistisk artikulation40.   
 
Den andra kopplingen som kan utläsas som ett steg i ekvivalenskedjan och kopplas 
till ansvarsdiskursen i artikeln är Italiens premiärminister.  

 
”Italiens premiärminister lämnade det bisarra beskedet att de drunknade skulle 

föräras italienskt medborgarskap och statsbegravning. Som om de varit ute på ett 
farligt uppdrag i den italienska statens tjänst och inte drivits ut på havet av drömmen 

om något slags anständigt liv.”41 
 

Med andra ord visar detta på att Italiens premiärminister tar på sig ansvaret för att 
dessa människor miste sina liv ute på medelhavet på sin färd mot Italien. Som jag 
nämnde ovan blir Italiens premiärminister kopplad till hur maktstrukturerna skapas. 
Men utifrån detta citat kan vi även se att den hegemonistiska retoriken dyker upp. 
Genom att förära dessa människor med medborgarskap och statsbegravning och 
behandla dem som att de varit ute på något farligt uppdrag i statens tjänst visar dem 
på omöjligheterna med att ge dessa människor ett medborgarskap om de hade kommit 
i land levande. Det är inte möjligt att ge alla människor som kommer till ett land 
medborgarskap, men att dessa fungerar när de drunknat på vägen till landet går bra. 
Hegemonin blir alltså mycket tydlig om en tar en extra till på den egentliga 
innebörden42. 
 
Ytterligare en ekvivalensterm som direkt skrivs ut i artikeln och som kan kopplas till 
ansvar är Sveriges EU-kommissionär. Genom att använda både Italiens 
																																																								
39 Ledare. 2015. Ännu en flyktingtragedi. Dagens nyheter. 19 april. 
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/annu-en-flyktingtragedi/ (Hämtad 2016-11-14) 
40	Carbin, Maria. (2012). Mellan tystnad och tal flickor och hedersvåld i svensk 
offentlig politik. Johanneshov: TPB. S. 39	
41 Ledare. 2015. Ännu en flyktingtragedi. Dagens nyheter. 19 april. 
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/annu-en-flyktingtragedi/ (Hämtad 2016-11-14) 
42	Carbin, Maria. (2012). Mellan tystnad och tal flickor och hedersvåld i svensk 
offentlig politik. Johanneshov: TPB. S. 40	
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premiärminister och Sveriges EU-kommissionär i ekvivalenskedjan ger dessa 
ytterligare betydelser om var ansvaret ligger.  

 
”Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström, som fram till 2014 hade ansvar för 
migrationsfrågor, har presenterat åtskilliga förslag på förbättringar både vad gäller 

de livsfarliga seglatserna och mottagandet.”43 
 

Här ser vi tydligt att ansvar och makt ligger på EU att lösa tragedin. Genom att 
använda orden premiärminister och EU-kommissionär ges ytterligare tyngd och 
legitimitet åt diskursen samt att det tydligt pekar ut var ansvaret ligger. Det skall 
presenteras förbättringar för att motverka händelser som denna och det ligger ett 
ansvar på hur mottagandet sker.  
 
Ovan har jag visat hur både tragedi- och ansvarsdiskursen är centrala och skapar 
betydelse i artikeln. Detta eftersom diskurserna fastställs som tämligen stabila då 
relationen mellan orden i ekvivalenskedjorna skapar en överensstämmande 
betydelse 44 . Jag tolkar dock tragedidiskursen som överordnad, eftersom 
ansvarsdiskursen grundar sig i att det finns en diskurs om tragedi där någon behöver 
ta ansvar för denna.  

Flyktingkrisen 2015 och kronförsvaret 1992 – krisrepris? 
(Svenska Dagbladet) 
 
Den 24 oktober 2015 publicerades denna ledare i Svenska dagbladet. I denna artikel 
görs en jämförelse mellan dagens flyktingmottagande och 1990–talets budgetkris. 
Skribenten skriver att det finns några stora skillnader men också att det finns en hel 
del paralleller dem emellan. 
 
De två centrala diskurser som jag utläser av texten benämner jag 
integrationsdiskursen och ekonomidiskursen. Jag börjar med att undersöka 
integrationsdiskursen genom att se integration som nodalpunkt. Detta eftersom ordet 
integration används för att förmedla textens budskap och skapar en central diskurs i 
förhållande till textens helhet45. Detta kan vi utläsa när skribenten exempelvis skriver: 
 

																																																								
43 Ledare. 2015. Ännu en flyktingtragedi. Dagens nyheter. 19 april. 
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/annu-en-flyktingtragedi/ (Hämtad 2016-11-14) 
44 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori 
och metod. Lund: Studentlitteratur S, 33 
45Carbin, Maria. (2012). Mellan tystnad och tal flickor och hedersvåld i svensk 
offentlig politik. Johanneshov: TPB. S . 46 
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”Sveriges svaga integration i kombination med stora grupper nyanlända kräver också 
i sak helt andra åtgärder för att få bostads- och arbetsmarknaden att fungera 

bättre.”46  
 

Ordet integration skapar här mening för texten genom att belysa de åtgärder som 
enligt skribenten är nödvändiga i samhället. Skribenten beskriver denna händelse som 
ett politiskt system och att det måste åtgärdas på specifika sätt. Kollar vi noga kan vi 
utläsa att maktbegreppet dyker upp återigen genom att synliggöra hur människorna 
som flyr till andra länder blir placerade i grupper som nyanlända samt att det är upp 
till politiken att lösa de problem som ligger runtomkring47. 
 
Utifrån Winter Jörgensen & Phillips definition av en ekvivalenskedja i form av de ord 
som ger nodalpunkter sin betydelse48, kan vi i den här artikeln utläsa flera i 
förhållande till ordet integration. Ett exempel på ett sådant uttryck är ”öppna upp 
arbetsmarknaden”. Detta uttryck blir i ekvivalenskedjan ett steg som ger ordet 
integration betydelse i texten eftersom det påvisar de insatser som beskrivs som 
nödvändiga för att få en fungerande integration, den integration som eftersträvas 
enligt betydelsen. Samtidigt beskrivs integrationsdiskursen i texten genom uttryck så 
som:  
 

”Jag skulle hävda att det är helt uteslutet att den nuvarande regeringen – med eller 
utan påverkan från Alliansen – har förmåga att fatta beslut som på allvar stärker 

integrationen.”49 
 

 Denna fras ger nodalpunkten integration betydelse som dels ett eftersträvat mål och 
dels som något näst intill ouppnåeligt. Diskursen blir med andra ord att på ena sidan 
sträva efter integration och söka insatser för att uppnå en god integration och 
samtidigt beskrivs begreppet som något oerhört svårt att uppnå. 
 
Den andra centrala diskursen som jag utläser i texten är som ovan nämnt, 
ekonomidiskursen. Nedan undersöker jag hur begreppet ekonomi fylls med mening 
genom att betrakta det som en nodalpunkt. Det skapas dock en tydlig koppling mellan 
integration och ekonomi när författaren jämför hanteringen av ekonomikrisen och 
flyktingkrisen. Detta gestaltas tydligt i nedan citat. 

																																																								
46 Johansson, Fredrik. 2015. Flyktingkrisen 2015 och kronförsvaret 1992 – krisrepris? 
Svenska Dagbladet. 24 oktober. http://www.svd.se/flyktingkrisen-2015-och-
kronforsvaret-1992--krisrepris/om/hogermarginalen (Hämtad 2016-11-14) 
47	Carbin, Maria. (2012). Mellan tystnad och tal flickor och hedersvåld i svensk 
offentlig politik. Johanneshov: TPB. S. 11	
48 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori 
och metod. Lund: Studentlitteratur S, 50 
49 Johansson, Fredrik. 2015. Flyktingkrisen 2015 och kronförsvaret 1992 – krisrepris? 
Svenska Dagbladet. 24 oktober. http://www.svd.se/flyktingkrisen-2015-och-
kronforsvaret-1992--krisrepris/om/hogermarginalen (Hämtad 2016-11-14) 
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”Något motsvarande en flytande växelkurs finns inte på migrationsområdet. Och 

flöden av människor är något helt annat än finansiella flöden. Men det finns andra 
likheter än det faktum att ifrågasättandet av den förda politiken både då och nu 

möttes med stenhård kritik.”50 
 
Här kan vi se att ekonomi tillskrivs en betydande roll då det används för att påvisa 
hanteringen av en nationell kris men också hur integration görs till en ekonomisk 
fråga.  
 
Ett exempel på ett citat i ekvivalenskedjan som ger användandet av ordet ekonomi 
betydelse är statsministers Lövens uttalande ”vi har gjort det här förut”51. Detta citat 
ger nämligen ordet ekonomi och ekonomikrisen en betydelse som ett mått på 
framgång och exemplifierar lösningen på en kris.  
 
Den diskurs som jag tolkar som starkast i den här texten är diskursen om integration. 
Detta eftersom integrationsbegreppet lyfts fram som målet med hela den jämförelse 
som beskrivs i artikeln. Ekonomin som diskurs är också central men blir något 
svagare än integrationsbegreppet som nodalpunkt eftersom den ekonomiska 
framställningen blir en jämförelse av medlen för att nå målet. 
 
Avslutningsvis är de två initiala diskurserna i artikeln integration och ekonomi. I 
texten lyfts båda diskurserna fram som starka diskurser och man kan säga att de 
används på samma mått, nämligen ett mått för att mäta framgång. Nodalpunkten 
integration är dock ändå starkare. Detta eftersom integrationsbegreppet lyfts fram som 
målet med hela jämförelsen som beskrivs i artikeln. Ekonomi som diskurs är också 
central men blir något svagare än integrationsbegreppet eftersom den ekonomiska 
framställningen blir en jämförelse av medlen för att nå målet.  

Släpp tron på EU som räddare (Göteborgs-Posten) 
 
Denna ledare publicerades den 27 juni 2015 i Göteborgs-Posten och inleds med att 
förklara att Stefan Löfven var väldigt hoppfull om de diskussioner som fördes mellan 
EU-länderna om kvotfördelning av flyktingar. Vidare i artikeln diskuterar skribenten 
olika migrationspolitiska förslag kring hur man bör handskas med och agera i 
flyktingfrågan.  Skribenten förhåller sig kritisk till att EU kommer att ta sitt ansvar i 

																																																								
50 Johansson, Fredrik. 2015. Flyktingkrisen 2015 och kronförsvaret 1992 – krisrepris? 
Svenska Dagbladet. 24 oktober. http://www.svd.se/flyktingkrisen-2015-och-
kronforsvaret-1992--krisrepris/om/hogermarginalen (Hämtad 2016-11-14) 
51 Johansson, Fredrik. 2015. Flyktingkrisen 2015 och kronförsvaret 1992 – krisrepris? 
Svenska Dagbladet. 24 oktober. http://www.svd.se/flyktingkrisen-2015-och-
kronforsvaret-1992--krisrepris/om/hogermarginalen (Hämtad 2016-11-14) 
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frågan och menar istället att Sverige bör agera och skärpa sin egen lagstiftning 
gällande flyktingar. 
 
Den centrala diskursen vi kan läsa ut i texten är diskursen om ansvarsfördelning. 
Genom att analysera ansvarsfördelning som en nodalpunkt kan jag undersöka vilken 
mening som tillskrivs begreppet. I texten kan vi läsa ett uttalande från statsminister 
Löfven kring diskussionen inom EU kring flyktingsituationen.  
 
”I torsdags var han fortfarande optimistisk och tyckte att det faktum att EU-länderna 

faktiskt diskuterar en eventuell kvotfördelning av flyktingar var skäl nog att 
glädjas.”52 

 
I ovan citat kan vi se att ansvarsfördelningen är en nodalpunkt i texten. Detta eftersom 
diskussionen kring kvotfördelningen ger texten ett budskap och en mening i form av 
att författaren lyckas förmedla sin tes angående att ansvarsfördelningen inte kan 
bygga på förhoppningar enligt skribenten. 
 
Vidare i artikeln diskuterar skribenten hur denne inte anser att diskussionen kring 
ansvarsfördelningen är trovärdig. 
 
”Det finns ingen verklighets- förankring i tron att trycket på Sverige ska lätta genom 

att Polen, Storbritannien eller Tjeckien tar ett större ansvar.”53 
 
Ovan citat stärker diskursen kring ansvarsfördelning eftersom skribenten märkbart 
problematiserar ansvarsfördelningen samt ifrågasätter övriga EU-länders 
ansvarstagande. Genom att ifrågasätta EU-länders ansvarstagande blir detta en 
politisk fråga som skribenten ser som en självklar sanning blir detta en hegemonistisk 
formulering. Skribenten låser fast betydelsen om att dessa länder inte kommer att ta 
något ansvar för att ta emot flyktingar, utan istället problematiseras detta åt att 
regeringen i Sverige ser optimistiskt på det hela54. 
 
I artikeln framträder flera artikulationer kopplade till nodalpunkten ansvarsfördelning 
och dessa skapar således en ekvivalenskedja som ger ansvarsfördelningen en 

																																																								
52 Birgersson, Susanna. 2015. Släpp tron på EU som räddare. Göteborgs-Posten. 27 
juni. http://www.gp.se/ledare/sl%C3%A4pp-tron-p%C3%A5-eu-som-
r%C3%A4ddare-1.109061 (Hämtad 2016-11-14) 
53 Birgersson, Susanna. 2015. Släpp tron på EU som räddare. Göteborgs-Posten. 27 
juni. http://www.gp.se/ledare/sl%C3%A4pp-tron-p%C3%A5-eu-som-
r%C3%A4ddare-1.109061 (Hämtad 2016-11-14) 
54	Carbin, Maria. (2012). Mellan tystnad och tal flickor och hedersvåld i svensk 
offentlig politik. Johanneshov: TPB. S. 38	
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målinriktad betydelse, det vill säga något som har ett mål, något som ska lösas.55. Ett 
sådant ord är optimism då det används för att beskriva att det inte går att vara 
”optimistisk längre”. Ordet skapar här en omvänd effekt och tillskriver 
ansvarsfördelningen egenskapen. En annan faktor som bidrar till ekvivalenskedjan 
och tillskriver nodalpunkten än mer riktning är EU. Skribenten beskriver det som att 
orsaken till att Sverige måste reglera sitt flyktingmottagande är de övriga EU-
ländernas bristande ansvarstagande. Ett citat som visar detta är: 
 
”Men inför att nästa stora konflikt bryter ut är det bra om Sverige har regler som mer 

liknar övriga Europas.”56 
 
Här kan vi se hur skribenten påtalar att Sverige måste anpassa sin lagstiftning kring 
migration för att anpassa sig till EU-ländernas restriktiva migrationslagstiftning. Jag 
tolkar detta som att Sverige måste ha en mer restriktiv migrationspolitik. Detta för att 
jag anser att skribentens uttalande syftar på att det är en konflikt och inte en kris för 
människorna som flyr. Detta kan i stor grad också kopplas samman med hegemoni 
med nationalistiska tankegångar. Det måste skapas restriktioner i vårt land, menar 
skribenten samt att krisen beskrivs som en konflikt. Skribenten vill alltså skapa en 
entydighet i politiken där det ska införas reformer som minskar antalet flyktingar som 
kan komma in i landet57. Ett annat exempel på nationalistisk hegemoni kan läsas i 
citatet nedan. Skribenten vill strama åt reglerna och göra det svårare för flyktingar att 
ta sig in i landet.  
 
I artikeln är också invandring av central betydelse. Bland annat skriver skribenten att:  
 
”Inför det utannonserade extra-valet i vintras släppte FP, M och KD i panik ifrån sig 

ett antal förslag för att strama åt invandringen.”58 
 
Utifrån detta exempel kan vi utläsa att skribentens budskap är att Sverige bör och ska 
strama åt de regelverk som berör invandringen till Sverige. Invandring ges mening i 
texten som något som är i behov av reglering. Ytterligare exempel på hur invandring 
kan förstås i texten är med ordet prioriteringar. I texten skriver skribenten att det är 

																																																								
55 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.) (2012). Textens mening och makt: 
metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. 3., [utök.] uppl. Lund: 
Studentlitteratur S, 367 
56 Birgersson, Susanna. 2015. Släpp tron på EU som räddare. Göteborgs-Posten. 27 
juni. http://www.gp.se/ledare/sl%C3%A4pp-tron-p%C3%A5-eu-som-
r%C3%A4ddare-1.109061 (Hämtad 2016-11-14) 
57	Carbin, Maria. (2012). Mellan tystnad och tal flickor och hedersvåld i svensk 
offentlig politik. Johanneshov: TPB. S. 39	
58 Birgersson, Susanna. 2015. Släpp tron på EU som räddare. Göteborgs-Posten. 27 
juni. http://www.gp.se/ledare/sl%C3%A4pp-tron-p%C3%A5-eu-som-
r%C3%A4ddare-1.109061 (Hämtad 2016-11-14) 
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”Desto viktigare med rätt prioriteringar i den egna migrationspolitiken.” 59 . 
Migrationspolitiken ska lösas med ”rätt” prioriteringar i form av skärpt lagstiftning. 
Detta läser jag som att invandringen är något som behöver minskas och regleras. 
Även ordet avvisa kan också ses som ett exempel på ett av de ord i den här artikeln 
som tillskriver diskursen dess betydelse. Anledningen till detta är att ordet avvikande 
används i texten för att beskriva regeringens agerande då de började ”… diskutera hur 
man avvisar utlänningar snabbast möjligt”60. Skribenten visar här på avvisningarna 
som en följd av den kraftigt ökande invandringen och som ett medel för att stoppa den 
då denne inte är önskvärd och bidrar därför till att invandring ses som icke önskvärd. 
 
Den starkaste diskursen i den här texten blir diskursen om ansvarsfördelning. Detta 
tillsammans med talet om invandring som växer fram genom att skribenten menar att 
övriga länder inte tar sitt ansvar och att invandringen till Sverige på grund av detta 
därför ökar drastiskt.  

Sammanfattning av period ett 
 
Här tänker jag sammanfatta det vi kan utläsa om hur flyktingkatastrofen framställs i 
media under den första tidsperioden utifrån de tre ovan analyserade ledarna.  
 
Det som kännetecknar den här perioden utifrån artiklarna är diskursen om ansvar. 
Denna centrala diskurs återfinns i två av dessa tre artiklar. Detta visar på att denna 
period präglas av en diskussion kring ansvar som i stora drag handlat om vem som är 
ansvarig för att lösa flyktingsituationen, huruvida samtliga EU-länder tar sitt ansvar 
för att ta emot flyktingarna som kommer och sist men inte minst en diskussion kring 
vem som är ansvarig för att många flyktingar mister sina liv på färden över 
medelhavet. 
 
En annan central diskurs som återfinns i en av artiklarna som analyserats från denna 
tidsperiod är tragedidiskursen. Ordet tillskrivs i texten sin betydelse i form av dels en 
tragedi för flyktingarna och dels som en tragedi för de mottagarländer som drabbas av 
situationen. Ordet tragedi utmärker också den här gestaltningen av tidsperioden 
jämfört med de övriga tidsperioderna där den typen av sympatiserande begrepp inte 
återfinns på samma sätt. De två sista centrala diskurserna som återfinns i artiklarna 
från period ett är diskurserna ekonomi och integration. Dessa diskurser framträder 
kring den situation som uppstår efter att flyktingarna anlänt till ett mottagarland. 
 

																																																								
59 Birgersson, Susanna. 2015. Släpp tron på EU som räddare. Göteborgs-Posten. 27 
juni. http://www.gp.se/ledare/sl%C3%A4pp-tron-p%C3%A5-eu-som-
r%C3%A4ddare-1.109061 (Hämtad 2016-11-14) 
60 Birgersson, Susanna. 2015. Släpp tron på EU som räddare. Göteborgs-Posten. 27 
juni. http://www.gp.se/ledare/sl%C3%A4pp-tron-p%C3%A5-eu-som-
r%C3%A4ddare-1.109061 (Hämtad 2016-11-14) 
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Period 2 

Gränskontroller är steg ett (Dagens Nyheter) 
 
I denna ledare som publicerades den 5 februari 2016 kan vi ta del av att 
Migrationsverkets arbete blev försvårat av flyktingkrisen. Handläggarna på 
Migrationsverket kom nu efter med annat arbete då de tvingades att prioritera 
asylansökningar trots att bemanningen hade stärkts. Europa står inför en kris och 
länder som Sverige måste ta sig an denna genom att skapa åtgärder för att lösa 
problem med exempelvis bostäder. Ledarskribenten menar att gränskontroller är steg 
ett för att lösa krisen. 
 
Den första centrala diskursen som finns i denna artikel är kris. Kris är då det som 
kallas för nodalpunkt vars betydelse ger de andra tecknen i diskursen en mening i 
enlighet med Laclau och Mouffe61. Återkommande i artikeln är uttrycket kris och jag 
väljer att undersöka kris som en nodalpunkt för att se vilken mening som läggs i 
begreppet men också vilka andra ord som kopplas till kris för att se hur diskursen ges 
mening. Exempelvis kan vi se utifrån nedan citat att Sverige blir drabbat av krisen. 
 
”Aldrig tidigare i historien har så många människor på så kort tid anlänt vare sig till 

EU eller Sverige.”62 
 
Här kan vi se att krisen utgör ett problem för både Sverige och EU då det aldrig förr 
har varit så många människor som anlänt på grund av oroligheter i krigshärjade 
länder. 
 
Ett tecken som Migrationsverket säger egentligen inte så mycket. Men om en knyter 
samman detta med nodalpunken så får Migrationsverket en betydelse. Det vill säga att 
Migrationsverket i ekvivalenskedjan ges mening från den centrala diskursen63 och 
kring nodalpunkten kris. Ordet kris får då en betydelse i from av att det drabbar de 
länder dit flyktingar kommer. I detta fall drabbar det Sverige och Migrationsverket 
som är den myndighet som sköter asylansökningar. Krisen förläggs således till 
Sverige och inte de krigsdrabbade länderna och dess invånare. 
 

																																																								
61 Laclau, E. & Mouffe, C. Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radical 
Democratic Politics (London 2001). S. 105 
62 Ledare. 2016. Gränskontroller är steg ett. Dagens Nyheter. 2 maj. 
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/granskontroller-ar-steg-ett/ (Hämtad 2016-11-
16) 
63 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori 
och metod. Lund: Studentlitteratur. S, 58 
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”När läget blev skarpt i höstas släppte myndigheterna allt för att kunna registrera 
asylansökningarna”64 

 
Här kan vi utläsa hur krisen slog hårt mot myndigheten i Sverige då det är 
Migrationsverket som ansvarar för registreringen av asylansökningar. I artikeln får vi 
reda på att de åtstramningar som Sveriges regering har gjort inte har fungerat på ett 
effektivt sätt. I nedan citatet kan vi se hur regeringen måste ta ansvar för att förbättra 
situationen som rent ut sagt är kaotisk för Migrationsverket, enligt skribenten. 

 
”Arsenalen av nödlösningar är uttömd. Migrationsverket konstaterar att 

”marginalerna för att möta en ökning av antalet asylsökande är mindre i år än de var 
2015”65 

 
Ordet kris tillskrivs här en betydelse genom att skribenten beskriver att 
Migrationsverket är de som blir drabbade av krisen. Med andra ord är det situationen 
för mottagarländerna som författaren syftar på när denna diskuterar krissituationerna. 
Följaktligen ser vi här hur krisdiskursen är fylld med betydelser som förflyttar krisen 
till Sverige och Migrationsverket. Det är upp till regeringen att ta fasta på detta och 
ordna så att situationen underlättas. Ansvaret för krisen läggs då på regeringen. Det är 
regeringen som möter den kris som drabbar landet. Det är regeringen som måste 
presentera lösningar på hur krisen skall bemötas. Om vi håller oss kvar i denna del ett 
tag till kan vi även utläsa något annat som är mycket intressant. Genom att konstatera 
att ansvaret måste läggas på regeringen att lösa innebär att man pratar för regeringen. 
Det är inte regeringens egna ord, detta i sin tur ger en ingång till att se hur 
maktrelationerna fungerar. Det diskuteras kring hur regeringen ska jobba för att lösa 
dessa problem. Skribenten blir mer som en representant för regeringen genom att 
skriva ut vad som behöver göras66.  
 
Ledarens andra centrala diskurs är åtgärder. Åtgärder är något som kan utläsas 
frekvent i texten. Anledningen till att åtgärder ses som en central diskurs i artikeln är 
att det förekommer tecken vars betydelse ges av den centrala diskursen67. Det första 
tecknet som ger betydelse för nodalpunkten är, och därmed ett led i ekvivalenskedjan 
är, gränskontroller. Detta för att det tillskriver begreppet åtgärder en mening. I 

																																																								
64 Ledare. 2016. Gränskontroller är steg ett. Dagens Nyheter. 2 maj. 
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följande citat där skribenten benämner gränskontroller som id-kontroller kan vi se 
vilken betydelse gränskontrollerna skapar för nodalpunkten åtgärder.  

 
”Regeringen Löfvens åtstramningar har inte fungerat som trollspö. Id-kontrollerna 

må ha haft viss effekt. De nya, hårdare asylvillkoren som ska träda i kraft i vår 
skickar också en signal.”68 

 
I detta citat kan vi se att användandet av uttrycket gränskontroller tillskriver 
nodalpunkten åtgärd en betydelse som något som syftar till att kontrollera och 
begränsa invandringen till Sverige. Åtgärderna är ett medel för att minska 
invandringen till Sverige. Detta leder oss vidare i ekvivalenskedjan till tecknet 
avskräcka. Avskräcka blir även detta ett tecken som ger sin betydelse till 
nodalpunkten åtgärder. Således fylls den centrala diskursen, åtgärder, med en 
betydelse som en insats att avskräcka flyktingar i ett syfte att minska invandringen till 
Sverige. I kommande citat kan vi se hur diskussionen har förts för hur regeringen 
skall avskräcka människor från att söka asyl i Sverige.  

 
”Enligt Morgan Johanssons tidigare plan kommer de svenska asylvillkoren snart att 
befinna sig på EU:s miniminivå. Regeringarna i Österrike, Tyskland, Norge, Finland 

och Danmark skärper nu sina länders regler. Vad är det den svenska regeringen 
tänker sig att man ska göra mer för att avskräcka?”69 

 
Här kan vi se att avskräcka ger en betydelse för nodalpunken åtgärder. Det är en fråga 
om vilka åtgärder den svenska regeringen ska göra för att minska invandringen till 
Sverige. Med andra ord blir avskräcka en ekvivalens som kopplas till den centrala 
diskursen åtgärder. Avskräcka är också, enligt mig kopplad till en hegemonistisk 
artikulering då det handlar om att just avskräcka människor från att komma till 
Sverige. Denna formulering kopplas jag därför till nationalistisk hegemoni.   
 
Avslutningsvis bedömer jag att den centrala diskurs som har den starkaste betydelsen 
i denna artikel är kris. Anledningen till min tolkning att kris är den starkaste diskursen 
är för att diskursen kring kris växer fram genom att den ökade invandringen drabbar 
landet. Krisdiskursen i sin tur ger mening åt åtgärdsdiskursen och därför tolkar jag 
krisdiskursen som mest framträdande.  
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Dan Eliasson stoppade gränskontroller (Svenska Dagbladet) 
 
Den 18 november 2016 publicerades en artikel i Svenska Dagbladet som handlar om 
rikspolischefen Dan Eliasson som stoppade gränskontrollerna in i det sista. 
Riksrevisionen genomförde en granskning av gränskontrollerna under år 2015. Ändå 
försökte rikspolischefen förhindra gränskontrollerna vid årets flyktingkris, trots att det 
från andra håll hävdats att dessa verkligen behövdes.  
 
I denna korta men kärnfulla artikel kan vi utläsa en tydlig central diskurs. Diskursen 
kring kontroll hela texten och gör därför att jag tolkar kontroll som en uppenbar 
nodalpunkt70. Följande citat visar på hur diskursen kring kontroll framträder i texten: 
 

”Nationella operativa avdelningens gränspolissektion presenterade då tre 
handlingsalternativ för rikspolischefen; oförändrat läge, ökad inre utlänningskontroll 

respektive återinförd gränskontroll.”71 
 

Eftersom flyktingtillströmningen till Sverige beskrivs som ohållbar i texten lämnas 
alternativet om oförändrat läge som ett näst intill omöjligt alternativ, därför återstår 
två alternativ som tydligt visar på diskursen i texten.  Nämligen kontroll genom att 
kontrollera de flyktingar som kommer in i landet och alternativ två som består av att 
kontrollera och begränsa möjligheterna för flyktingar att komma in i Sverige. Detta 
visar på en diskurs kring hur kontrollen skall ske och samma mening framträder i 
diskussionen mellan polischefen, den nationella operativa ledningsgruppen och 
gränspolisen. Detta kan vi se i följande citat: 

 
”Rikspolis Dan Eliasson förhindrade införandet av gränskontroller under förra årets 

akuta flyktingkris, trots att både gränspolisen och den nationella operativa 
ledningsgruppen påtalade att sådana behövdes.”72 

 
Nodalpunkten om kontroll tillskrivs i texten betydelse utifrån flera andra uttryck som 
tillsammans bildar en ekvivalenskedja och ger ordet dess innebörd i den här artikeln73. 
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Två exempel på sådana tecken är hot och säkerhet som återfinns i det här exemplet 
nedan. 
 

”Det förelåg ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och den inre 
säkerheten”74. 

 
Med dessa ord kan vi utläsa att nodalpunkten kontroll tillskrivs egenskaper som 
nödvändig och att om kontrollen inte skapas skulle det finnas risk för att säkerheten 
skulle riskeras. Dock lämnar detta utryck också en hel del frågor som skapar ett 
utrymme för diskursens instabilitet. Det står i texten att det finns hot mot ordningen 
och säkerheten i landet och samtidigt diskuteras det huruvida gränskontroller är ett 
lämpligt medel för att skapa kontroll och förhindra detta. Det som inte sägs är dock 
för vem säkerheten skall skapas och vad det är som behöver kontrolleras för att 
bibehålla säkerheten. Genom att då diskutera gränskontrollerna som ett medel för att 
nå säkerhet skapas en outsagd mening om att det är flyktingarna som är orsaken till att 
säkerheten riskeras och likaså skapar också denna avsaknad en tanke om att det är de 
svenska medborgarna som säkerheten är för. 
 
Sammanfattningsvis framträder diskursen som en diskurs om hur kontrollen skall ske. 
Orden som skapar ekvivalenskedjan tillskriver kontrollen egenskaper som nödvändig 
och en åtgärd för att förhindra att säkerheten hotas. Indirekt tillskrivs också kontrollen 
innebörd som ett medel att begränsa flyktingar som är orsaken till att säkerheten 
äventyras enligt texten. 

Viktig politisk tillnyktring (Göteborgs Posten) 
 
Den sista ledarartikeln för denna period publicerades den 24 november 2015. I denna 
artikel får vi reda på att skribenten ställer sig mycket kritiskt till regeringens handlade 
gällande migrationsfrågan. Skribenten påtalar att flyktingkrisen är en katastrof och att 
regeringen med sin nya hårdare politik äntligen har förstått målkonflikten mellan en 
stor migration och välfärd.  
 
Ganska omgående kan vi konstatera att den centrala diskursen i denna artikel är 
tillnyktring eftersom det återspeglas genom hela artikeln. För att visa på detta 
analyserar jag tillnyktring som en nodalpunkt. Detta framträder genom nedan citat: 
 

”Flyktingkrisen är en katastrof ur många perspektiv, inte minst för de flyende, men 
den leder med små steg till en tillnyktring av politiken där uppenbara målkonflikter 

inte längre kan negligeras.”75 

																																																								
74 Gudmundson, Per. 2016. Dan Eliasson stoppade gränskontroller. Svenska 
Dagbladet. 18 november. http://www.svd.se/dan-eliasson-blockerade-granskontroller-
in-i-det-sista (Hämtad 2016-11-20) 
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Här kan vi se hur tillnyktringen får en betydande roll i artikeln eftersom författaren 
visar på en tillnyktring som skett inom den svenska politiken. Diskursen om 
tillnyktring tillskrivs genom andra tecken som tillsammans bildar ekvivalenskedjan76. 
Ur det kommande citatet kan vi se ett tecken som utgör ekvivalensen och tillskriver 
diskursen om tillnyktring dess betydelse. 
 
”Att Sveriges generösa migrationspolitik utgjort en pull – faktor råder det inga tvivel 

om, vilket förklarar regeringens nyfunna åtstramningsiver.”77 
 

Åtstramningsiver är ett tecken som ger knuttecknet ett innehåll, det vill säga att den 
centrala diskursen får här ett innehåll till sin betydelse som tillskrivs via ekvivalensen 
åtstramningsiver78. I det ovanstående citatet kan vi se att en del av den tillnyktring 
som skribenten beskriver består av en åtstramningsiver. Utifrån detta kan vi i sin tur 
utläsa att migrationspolitiken, enligt skribenten gått från en generös hållning till en 
mer åtstramad och där med skapar benämningen åtstramningsiver en betydelse åt 
uttrycket tillnyktrande. Jag tolkar det som att regeringen tillnyktrat från den generösa 
migrationspolitiken och därför fått en åtstramningsiver. 
 
Här kan vi se att nodalpunkten i denna artikel är tillnyktring. Vi kan då också utifrån 
skribentens presentation få fram att hon vill visa på hur den generösa 
migrationspolitiken som förs i Sverige har blivit skapat en tillnyktring för de svenska 
politikerna som till en följd av detta fått en åtstramningsiver och därför försöker 
minska invandringen till Sverige. 

Sammanfattning av period två 
 
Här tänker jag sammanfatta det vi kan utläsa om hur flyktingkatastrofen framställs i 
media under den andra tidsperioden utifrån de tre ovan analyserade ledarna.  
 
Förändringsdiskursen kan sammanfatta denna tidsperiod eftersom vi i alla tre ledarna 
kan urskilja nodalpunkter som pekar på en förändring inom migrationspolitiken, 
nämligen genom nodalpunkerna kontroll, tillnyktring och åtgärder. Dessa tre centrala 
diskurser visar nämligen på hur det skrivs fram att migrationspolitiken gått från en 

																																																																																																																																																															
75 Teodorescu, Alice. 2015. Viktig politisk tillnyktring. Göteborgs-Posten. 24 
november. http://www.gp.se/ledare/alice-teodorescu-viktig-politisk-tillnyktring-
1.168382 (Hämtad 2016-11-20) 
76 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori 
och metod. Lund: Studentlitteratur. S, 50 
77 Teodorescu, Alice. 2015. Viktig politisk tillnyktring. Göteborgs-Posten. 24 
november. http://www.gp.se/ledare/alice-teodorescu-viktig-politisk-tillnyktring-
1.168382 (Hämtad 2016-11-20) 
78 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori 
och metod. Lund: Studentlitteratur. S, 57 
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mer generös hållning till en mer restriktiv och att ett behov av kontroll i form av 
åtgärder vuxit fram. En liknande förändring pekar Ylva Brunes studie på som jag 
presenterade under rubriken tidigare forskning. Hennes studie visade på att det hade 
skett en förändring i hur media framställer flyktingar från 1970-talet fram till 2000-
talet79. Liknelsen med den förändring som beskrivs i dessa ledare är att förändringen 
består av att diskussionen kring flyktingar hårdnat över tid. 
 
En sista diskurs som återfinns i en av ledarna är krisdiskursen och i texten tillskrivs 
krisen de mottagarländer som tvingas ta emot ett stort antal flyktingar. Detta kan 
också säga något om perioden i stort även om krisdiskursen per se inte återfinns i de 
andra två ledarna. Detta eftersom krisen kan ses som den bakomliggande orsaken till 
den ovan beskrivna förändringen som gestaltas i media. 
 

Period 3 

Från öppna till stängda hjärtan (Dagens Nyheter) 
 
Den tredje och sista artikeln från Dagens Nyheter publicerades den 16 augusti 2016. I 
artikeln påvisar skribenten den förändring som skett inom den svenska 
migrationspolitiken under de två senaste åren. Skribenten förhåller sig kritisk till de 
åtstramningar som skett och jämför olika politiska resonemang som florerat under 
dessa två åren med varandra. 
 
Av central diskurs i artikeln är diskursen om omställning. Jag analyserar omställning 
som en nodalpunkt i texten för att undersöka hur det utkristalliserar diskursens 
betydelse80.  
 

”…Sverige har genomfört en total omställning i migrationspolitiken.”81. 
 
Här kan vi uppenbart se hur ordet omställning får betydelse genom att påvisa på en 
omställning från den tidigare tidsperioden i jämförelse med den senare tidsperioden. 
Diskursen handlar med andra ord om en förändring som har skett inom den svenska 
migrationspolitiken och skribenten väljer att lyfta fram och påvisa denna 
återkommande i texten. Ytterligare ett exempel där vi kan utläsa detta lyder på 
följande sätt:  
 

																																																								
79 Brune, Y. (2000). Stereotyper i förvandling –Svensk nyhetsjournalistik om 
invandrare och flyktingar (Delstudie 11). S. 7-8 
80 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori 
och metod. Lund: Studentlitteratur. S, 33 
81 Ledare. 2016. Från öppna till stängda hjärtan. Dagens Nyheter. 15 augusti. 
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/fran-oppna-till-stangda-hjartan/ (Hämtad 2016-
11-21) 
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”Så här i efterhand är det lätt att glömma hur fort svängningen gick.”82 
 
I texten kan vi vidare utläsa uttrycket hårdna vilket tillskriver nodalpunkten 
omställning en innebörd och en riktning. Därför är detta uttryck en del av 
ekvivalenskedjan83.  
 

”Inget av detta sker i ett vakuum. tongångarna hårdnar…”84 
 
Om vi tittar på uttrycket i dess sammanhang ovan förstår vi att skribenten menar att 
migrationspolitiken som denne talar om och att omställningen är att 
migrationspolitiken går från en mildare till en nu hårdare. Ett annat uttryck som också 
ger omställningen mening är citatet nedan: 
 

”Jo, men det är ingen ursäkt för att låta retoriken skena iväg eller för att okritiskt 
acceptera vilka restriktiva åtgärder som helst.”85. 

 
Detta citat ger uttryck för att den hårdare omställningen inte är positiv eftersom han 
skriver att resultatet av omställningen inte går att ursäkta. Omställningen tillskrivs 
med andra ord en negativ association. Ett annat ord som stödjer denna 
ekvivalenskedja och bidrar till framställningen av omställningen som negativ är ordet 
avtrubbad. Skribenten använder ordet på följande sätt: 
 

”Ord spelar roll och dagens hårda retorik gör oss avtrubbade.”86. 
 
Genom att använda ordet avtrubbad beskrivs återigen omställningen som ett negativt 
fenomen. Detta eftersom ordet avtrubbad får negativa associationer i ledarens 
diskussion där han förespråkar solidaritet för människor på flykt.  
 

																																																								
82 Ledare. 2016. Från öppna till stängda hjärtan. Dagens Nyheter. 15 augusti. 
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/fran-oppna-till-stangda-hjartan/ (Hämtad 2016-
11-21) 
83 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.) (2012). Textens mening och makt: 
metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. 3., [utök.] uppl. Lund: 
Studentlitteratur. S, 365 
84 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.) (2012). Textens mening och makt: 
metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. 3., [utök.] uppl. Lund: 
Studentlitteratur. S, 365 
85 Ledare. 2016. Från öppna till stängda hjärtan. Dagens Nyheter. 15 augusti. 
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/fran-oppna-till-stangda-hjartan/ (Hämtad 2016-
11-21) 
86 Ledare. 2016. Från öppna till stängda hjärtan. Dagens Nyheter. 15 augusti. 
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/fran-oppna-till-stangda-hjartan/ (Hämtad 2016-
11-21) 
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Den centrala diskursen i texten är omställning. Vi kan utläsa i texten att författaren 
vill förmedla ett budskap om denna omställning i form av en hårdare 
migrationspolitik som negativ.  

Gränskontroller är bara en kort plan (Svenska dagbladet) 
 
Denna ledare publicerades den 13 november 2015 och det ledarskribenten presenterar 
i denna artikel är att uttalanden som gång på gång upprepas tappar sin egentliga 
innebörd. På samma sätt menar skribenten att flyktingmottagandet genomgått samma 
fas. Uttalanden för flyktingmottagandet har inte speglat den faktiska verkligheten och 
inte heller påverkat den. Skribenten benämner Sverige som ett öppet land och att det 
är något som vi skryter om. Dock är hon väldigt kritisk till detta utifrån regeringens 
agerande med exempelvis gränskontrollerna som bara ses som den korta lösningen 
och efterfrågar den långsiktiga planen på att bli det land som vi skryter om att vara 
öppet.  
 
Central i denna artikel är diskursen om planen. Planen är sålunda det priviligierade 
tecken de andra tecknen kretsar kring, samt tillskrivs sin betydelse genom att det är 
den centrala diskursen87. För att visa på hur den centrala diskursen framkommer i 
artikeln har jag valt att citera följande: 

 
”Men som det nu visat sig har även de långsiktiga tankarna och idéerna om vart vi 
vill saknats, liksom de snabba planerna. Sannolikt är det svårt att få ordning på de 

senare om man inte har den större överblicken.”88 
 

Skribenten menar här att det saknas planer för hur invandringen skall kontrolleras. 
Genom att använda sig av denna formulering ger skribenten läsaren en inblick i något 
som är en självklar sanning, vilket kan utläsas som en hegemonistisk diskurs89. Detta 
är något som påtalas genom artikeln i sin helhet. I samma citat kan vi även utläsa ett 
tecken som ger nodalpunkten (planen) dess mening, det vill säga ekvivalensen. Ett 
tecken som ger den centrala diskursen sin mening i detta citat är långsiktiga. 
Ekvivalensen, långsiktiga tillskrivs den centrala diskursen genom att förklara hur de 
långsiktiga planerna för hur en hållbar migration saknas. Den centrala diskursen i 
denna artikel får även sin mening från ytterligare en ekvivalens som är famlande. 
Famlande som skribenten väljer att benämna det är att visa på hur politikerna har 
agerat på ett sätt som gjort att planerna saknas, vilket visas i nedan citat:  

 
																																																								
87 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori 
och metod. Lund: Studentlitteratur. S, 33 
88 Ludvigsson, Maria. 2015. Gränskontroller är bara en kort plan. Svenska Dagbladet. 
12 november. http://www.svd.se/granskontroller-ar-bara-en-kort-plan (Hämtad 2016-
11-20) 
89	Carbin, Maria. (2012). Mellan tystnad och tal flickor och hedersvåld i svensk 
offentlig politik. Johanneshov: TPB. S. 38	
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”Det hela blir precis så famlande som den politiska ledningen hittills har varit. Man 
har reagerat och styrts av yttre påtryckningar snarare än av inre övertygelse. Och 

allt detta under hög press.”90 
 

Här kan vi tydligt se hur skribenten väljer att benämna den politiska ledningen som 
famlande. Famlande är ekvivalensen som ger mening åt den centrala diskursen, plan 
genom att förklara hur politikerna valt att koncentrera sig på vad som händer utanför 
gränserna, istället för att se hur det ser ut i den inre cirkeln; det vill säga landet. Detta 
visar på hur famlande kan kopplas samman med nodalpunkten plan. 
 
Artikelns andra centrala diskurs är rädsla. Nodalpunkten rädsla uppstår i artikeln då 
skribenten väljer att skriva ut hur hon menar att en människa identifierar sig med 
Sverige. I nedan citat visar jag hur skribenten menar hur man kan identifiera sig i 
Sverige som svensk.  

 
”Rädslan för hur olikhet och olika utfall för människor har så till den milda grad fått 

styra att Sverige blivit ett ställe du antingen blir en identisk del av, eller bor i men 
inte lever och verkar helt och fullt i.”91 

 
Här kan vi se hur rädsla blir en betydande del i artikeln. Det finns en rädsla hos 
människor som styr hur en identifierar sig med landet en lever i. I samma citat kan vi 
även se hur rädslan får en betydande mening genom att tillskriva den olikhet. Olikhet 
blir därmed ett led i ekvivalenskedjan. Det är således olikhet som människan är rädd 
för och därför får diskursens mening mer betydande och blir mer begriplig genom att 
tillskriva den ekvivalensen rädsla. Ytterligare ett tecken i ekvivalenskedjan som ger 
den diskursen mening är barn. Genom att använda sig av barn i artikeln visar detta på 
hur rädslan skall nå ut till de som läser artikeln. Jag kommer nu att visa hur med 
följande citat: 

 
”Nå, nu står vi här och människor som vi lovat att hjälpa kan inte hysas annat än i 
tält. Barn i skolåldern får inte plats i skolorna och den som vill ta ett arbete…”92 

 
Här kan vi se hur barn är ekvivalensen som tillskrivs rädslodiskursen och ger den dess 
mening. Genom att använda sig av barn i detta avsnitt blir det mer allvar i artikelns 
innebörd och rädslan får en mer betydande mening. Det är bland annat barnen som vi 
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placerar i tält, det är barnen som inte får plats i skolorna. Ekvivalensen är mycket 
viktigt för diskursens betydelse då det är den som ger mening åt nodalpunkten rädsla.  
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det är rädsla som är den centrala diskurs 
som är starkast. Denna nodalpunkt behövs för att kunna åtgärda artikelns andra 
centrala diskurs som därmed blir planen. Jag bedömer att flyktingkrisen beskrivs 
inom en rädslodiskurs. 

Asylrätten har blivit förlagd (Göteborgs Posten) 
 
I denna ledare som publicerades den 18 juli 2016 diskuterar skribenten asylrätten. 
Han driver också sin tes om att asylrätten är förlegad från 1950-talets efterkrigstid och 
att det regelverket inte alls är anpassat för den nuvarande migrationssituationen. 
Skribenten föreslås därför att regelverket måste anpassas efter hur migrationen ser ut 
idag och föreslår därför exempelvis att asylrätten skall ersättas med ett kvotsystem för 
att minska invandringen till Sverige.  
 
Den första nodalpunkten som vi kan urskilja i texten är ordet kris. Anledningen till att 
detta ord är just en nodalpunkt är att vi genom hela texten kan se att författaren vill 
förmedla till läsaren att det är en kris som råder93. Den centrala diskursen består av 
två olika framställningar av vad krisen innebär och vem det är som är drabbad av 
krisen. Den första formuleringen av kris som framträder i diskursen gestaltas på 
följande vis i citatet nedan. 

 
”I den svenska debatten har det nästan uteslutande talats om en flyktingkris. Det 

leder tankarna fel.”94 
 
Här kan vi se att författaren menar att det finns de som menar att krisen består av den 
situation där människor flyr från sina hemländer och att det är dessa människor som 
drabbas av krisen, dock håller inte skribenten själv med om att det är detta som är den 
egentliga krisen. Detta är i stor grad en hegemonistisk diskurs som anspelar på 
nationalism. Det är fel att prata om problemet som en flyktingkris. Detta leder våra 
tankar på fel väg. Som vi kommer att utläsa från kommande citat så är det snarare en 
kris som drabbar länderna varpå flyktingarna kommer till och inte kris för 
människorna som flyr. Genom att använda sig av denna formulering pekar detta 
mycket tydligt på nationalism, landets bästa och därför blir det en hegemonistisk 
diskurs.  
 

																																																								
93Carbin, Maria. (2012). Mellan tystnad och tal flickor och hedersvåld i svensk 
offentlig politik. Johanneshov: TPB. S. 46 
94 Boström, Håkan. 2016. Asylrätten har blivit förlegad. Göteborgs-Posten. 18 juli. 
http://www.gp.se/ledare/asylr%C3%A4tten-har-blivit-f%C3%B6rlegad-1.3483230 
(Hämtad 2016-11-20) 



	 33	

Som det går att se syftar skribenten att tillskriva krisen en annan betydelse än 
flyktingkrisen som benämns i det ovanstående citatet. I följande citat kan vi nämligen 
istället urskilja begreppet migrationskris och begreppet kris tillskrivs då en innebörd, 
med andra ord ett utryck i ekvivalenskedjan som skapar nodalpunktens mening95.  
 

”I andra europeiska länder talar man i klartext om en migrationskris.”96 
 
Begreppet migrationskris tillskriver nodalpunkten kris med innebörden som att det är 
en kris för mottagarländerna som tvingas ta emot ett stort antal asylsökande.  
 
Vidare i texten kan vi urskilja en subjektsposition vilken är benämningen flykting. 
Anledningen till att detta uttryck är en subjektsposition är att Redan i inledningen till 
artikeln kan vi utläsa av nedan citatet: 

 
”Vi måste göra upp med föreställningen att "riktiga” flyktingar lätt kan urskiljas från 

andra migranter i dagens värld.”97 
 

Detta citat visar att begreppet flykting är en subjektsposition eftersom vi här kan se 
hur subjektet flykting tillskrivs en position till subjektet98. Det är också mycket tydligt 
hur vi kan se maktstrukturen i det hela. Skribenten beskriver dessa människor som 
bedragare och att det måste bli tydligare att vi kan hitta dem ”riktiga” flyktingarna. 
Dessa människor blir alltså placerade i olika fack från skribenten där hen utövar sin 
makt genom att tillskriva dem som ”riktiga” och ”inte riktiga”99. I ledaren kan vi 
utifrån detta också urskilja att skribenten driver en tes kring att det finns ”riktiga” 
flyktingar. Ett annat exempel där vi kan se att begreppet flykting är en 
subjektsposition och är genom nedan citat: 
 
”Endast en bråkdel av de vi i dagligt tal kallar flyktingar är det dock i strikt juridisk 

mening.”100  
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Även här kan vi se hur skribenten för fram sitt budskap kring vad som egentligen är 
en flykting. 
 
Ett ord som tillskriver subjektet flykting dess betydelse som subjektsposition är ordet 
skyddsbehövande. I det citatet nedan kan vi se hur begreppet tillskriver subjektet 
flykting dess subjektsposition:  
 
”Endast en bråkdel av de vi i dagligt tal kallar flyktingar är det dock i strikt juridisk 

mening. De flesta är skyddsbehövande.”101  
 
Genom att klargöra att majoriteten av de människor som söker asyl i Sverige inte är 
skyddsbehövande ger skribenten ordet flykting också en mening genom att säga vilka 
som inte är flyktingar, det vill säga majoriteten som istället är skyddsbehövande. Med 
andra ord avfärdar skribenten här också majoriteten som ej berättigade till asyl då 
asylrätten främst är riktad mot juridiska flyktingar. Ett annat ord som också tillskriver 
benämningen flyktingar en position i texten är ordet Arbetskraftsinvandring.  I det här 
citatet kan vi utläsa hur författaren använder tecknet: 
 
”Arbetskraftsinvandring, enligt gällande regler, bör vara huvudregeln. Då anpassas 

invandringen automatiskt till mottagningskapaciteten.”102 
 
Här kan vi se hur skribenten förespråkar arbetsinvandringen och genom att göra detta 
tillskriver också författaren subjektet flykting en negativ position som ej önskvärd 
eftersom migrationen av flyktingar ej är anpassad utifrån mottagarprincipen om vi 
utgår från skribentens diskussion. 
 
Den centrala diskursen i den här texten är stark eftersom den både har en rad tecken i 
ekvivalenskedjan som stärker den samt att subjektspositionen som subjektet flykting 
tillskrivs i form av oönskad. Detta stärker då nodalpunkten kris då detta också visar på 
för vem krisen är för och på varandra går det inte att säga att den ena är starkare än 
den andra. Nodalpunkten kris samspelar tillsammans med benämningen flykting och 
vice versa. Detta eftersom krisens syftning hänger samman med hur skribenten 
problematiserar begreppet flykting. 
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http://www.gp.se/ledare/asylr%C3%A4tten-har-blivit-f%C3%B6rlegad-1.3483230 
(Hämtad 2016-11-20) 
102 Boström, Håkan. 2016. Asylrätten har blivit förlegad. Göteborgs-Posten. 18 juli. 
http://www.gp.se/ledare/asylr%C3%A4tten-har-blivit-f%C3%B6rlegad-1.3483230 
(Hämtad 2016-11-20) 
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Sammanfattning av period tre 
 
Här nedan kommer jag att presentera en sammanfattning av medias framställning av 
flyktingkatastrofen och de diskurser som återfinns under denna period utifrån de tre 
ledarna jag analyserat. 
 
Under den här perioden kan vi se en tydlig skillnad i hur media rapporterar om 
flyktingkatastrofen och hur diskussionen kring flyktingar förs utifrån de nodalpunkter 
som återfinns i dessa tre artiklarna. Samma skillnad presenterar också författaren 
Khosraviniks i sin studie som jag tidigare presenterat i avsnittet tidigare forskning. 
Han visar också på en skillnad i hur media rapporterade kring flyktingar och påvisade 
att det både fanns de som hade en negativ ton och de som hade en mer 
människovänlig framställning 103 . De två första artiklarna kritiserar nämligen 
migrationspolitiken där de menar att fel fokus riktas under denna period. Detta kan vi 
se på nodalpunkten omställning som en av skribenterna använder för att beskriva den 
enligt honom negativa åtstramningen som skett inom migrationspolitiken. Sedan kan 
vi också se det genom nodalpunkten plan som den andra skribenten använder sig av 
för att föra sin tes om att det krävs en mer långsiktig plan för att få till en hållbar 
migration och undkomma gränskontrollerna. 
 
Den tredje ledaren kritiserar också migrationspolitiken som förs under denna period 
men istället utifrån nodalpunkten kris som författaren menar drabbar de Europeiska 
länder som måste ta emot flyktingarna. Författaren kritiserar migrationspolitiken och 
menar att stora förändringar måste ske som att avskaffa asylrätten för att minska 
invandringen till Sverige. Subjektet flykting tillskrivs också en negativ ton till 
skillnad från de andra två ledarna under denna period. Detta genom att begreppet 
flykting som en subjektsposition tillskrivs en innebörd som oönskad. 

Slutsats 
 
Under denna rubrik kommer jag att sammanställa de resultat som framkommit i min 
studie och presenterar den slutsats som kan dras utifrån denna analys. 
 
Under den första tidsperioden som jag undersökt går det att utläsa nodalpunkterna 
ansvar, tragedi, ekonomi och integration. Utifrån dessa artiklar kan jag därför se att de 
centrala diskurserna inom medias framställning av flyktingkatastrofen under denna 

																																																								
103 Dijk, Teun Adrianus van (2005). Racism and discourse in Spain and Latin 
America [Elektronisk resurs]. Amsterdam [The Netherlands]: John Benjamins Pub. 
Co. S. 1-2 
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tidsperiod präglas av sympati, tankar kring hur mottagandet skall ske samt diskurser 
om vad som skall hända när flyktingarna väl anlänt till Sverige. I dessa 
framställningar kan jag således se att det dels finns ett fokus på hur Sverige skall 
kunna hjälpa människor på flykt och dels ett fokus på hur denna hjälp skall ske och 
hur framtiden kommer att se ut. Vi kan även tydligt se hur alla tre tidningar i första 
perioden skapar maktstrukturer i form av hegemonistiska diskurser som kan kopplas 
samman med nationalism. För nationens bästa. Det är viktigt för länderna som tar 
emot flyktingar att visa hur dem sympatiserar med dessa människor som dör på sin 
flykt för att kunna se bra ut i förhållande till resten av omvärlden. Förväntningar på att 
problemen skall lösas på EU nivå innebär att makten ligger i EU:s händer. EU ses 
alltså som det centrala för att det är på EU nivå länderna måste komma överens om 
hur flyktingarna skall behandlas. Detta skapar stora skillnader mellan de människor 
som är på flykt och söker säkerhet i länder som måste diskutera och komma fram till 
lösningar huruvida man skall ta emot dessa människor eller inte. Det ligger alltså i 
lagstiftarnas händer, vilket skapar maktstrukturer som är av hegemonistiska skäl.  
 
 I den andra tidsperioden kan jag utifrån artiklarna se att medias framställning kretsar 
kring nodalpunkterna kontroll, tillnyktring, åtgärder och kris. Med utgångspunkt i 
dessa nodalpunkter tolkar jag att fokus inom medierapporteringen utifrån mina tre 
ledare skiftats. Den föregående tidsperioden gestaltades av diskussioner hur 
mottagandet skall ske medan den här andra tidsperioden i första hand präglas av 
diskurser kring i vilken utsträckning flyktingmottagandet skall ske och i andra hand 
hur det skall ske. Med andra ord kan jag konstatera att diskussionen kring 
flyktingkatastrofen hårdnat i jämförelse med den tidigare periodens solidaritet. 
 
De centrala diskurser som återfinns under den tredje och sista perioden är 
omställning, plan och kris. Här ser jag tydligt den förändring som skedde mellan den 
första och andra tidsperioden eftersom det här framträdde en splittring inom 
medierapporteringen under denna tidsperiod. Utifrån dessa diskurser utläsa jag att det 
finns en distinkt skillnad i hur media rapporterade kring flyktingkatastrofen under 
denna period utifrån de artiklar jag analyserat. Det har skett en tydlig förändring blir 
därför mer synligt under denna tidsperiod då jag kan se hur det bildats två olika 
grupperingar. Den ena sida förespråkar den nya hårdare migrationspolitiken samt hur 
nationalismen träder fram genom de hegemonistiska diskurserna som exempelvis att 
se flyktingkrisen som en kris och inte som en konflikt som det egentligen är. Den 
andra sidan däremot kritiserar istället den hårda åtstramningen som skett inom 
migrationspolitiken för att bevisa på att det är människor det handlar om och att det 
inte är en konflikt mellan länderna och flyktingarna, istället menar denna grupp att det 
är en kris för människorna som flyr från konflikter för att kunna finna ett säkert ställe 
där de inte riskerar att dö i krig. 
 
Min slutsats blir därför att det utifrån dessa ledare har skett en förändring i medias 
rapportering om flyktingkatastrofen utifrån de centrala diskurserna om flyktingar som 
återfinns under de olika tidsperioderna. Förändringen speglas i hur diskursernas fokus 
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förändras från att ha handlat om hur man skall hjälpa flyktingar, för att sedan övergå 
till en hårdare politik kring hur Sverige skall få flyktingtillströmningarna att minska. 
Vilket i sin tur till sist ledde fram till en splittring inom frågan i mediernas 
rapportering om flyktingkatastrofen. Vi kan även se hur språket som används i 
texterna speglar olika ideologiska kompasser där Göteborgs Posten är mest kritiska 
till invandringen och förespråkar genom hela analysen mer nationalistiska tankar vars 
syfte är att tänka på nationens bästa och utesluta dessa människor genom lagstiftning. 
Redaktionen som får läsaren att tänka annorlunda. Det vill säga tänka på dessa 
människor som är ute på flykt är Dagens Nyheter, även om vi kan utläsa en del 
hegemonistiska diskurser från denna redaktion anser jag ändå att Dagens Nyheter är 
den redaktion som har mest positiva tankar kring invandringen till Sverige. Svenska 
Dagbladet står någonstans emellan dessa två redaktioner. Å ena sidan jämför man 
flyktingkrisen med en ekonomikris och diskuterar behandlingen av dessa kriser så 
skriver de även om rikspolischefen som stoppade gränskontrollerna för att det inte 
sågs som ett hot mot den nationella säkerheten.  

Diskussion 
 
I detta avsnitt kommer jag att diskutera min studie utifrån mina egna reflektioner och 
tankar. Jag kommer att beröra mitt metodval för att diskutera studiens 
generaliserbarhet. Jag kommer också att diskutera och kommentera studiens resultat 
och slutsats och till sist ge förslag på framtida forskning inom området. 
 
I mina resultat har det framträtt att det skett en förändring som bestod av en 
diskussion om strängare migrationspolitisk i medias rapportering kring 
flyktingkatastrofen. Som jag skrev i mina resultat ledde också denna förändring fram 
till en splittring inom medierapporteringen mellan de ledarskribenter som ansåg denna 
förändring som positiv och de som ansåg att den var negativ. Men jag har också 
observerat en annan form av splittring i mina resultat som jag vill lyfta upp och 
diskutera. Jag har nämligen sett att det finns en skillnad i hur tidningarna rapporterar 
om flyktingkatastrofen utifrån vilken redaktion de tillhör. Exempelvis kan jag se att 
de tidningsartiklar som härstammade från Göteborgs-Posten förespråkade ett mer 
flyktingkritiskt perspektiv jämfört med de övriga två tidningarna. Jag kunde också se 
att det var efter förändringen som denna redaktions åsikter kring förändringen gick 
isär från de övriga två ledarna. Huruvida denna observation är resultatet av ett 
samband eller endast en tillfällighet vill jag låta vara osagt eftersom det skulle krävas 
ytterligare fördjupningar inom området innan jag kan yttra mig om det. Däremot vill 
jag belysa att jag här kan se att medias rapportering är färgad av underliggande 
meningar, en iakttagelse värd att reflektera över. 
 
Denna studie har fokuserat på det år som flyktingkatastrofen började fram till den nya 
asyllagen trädde ikraft i Sverige. Medias rapportering åren före och efter 
flyktingkrisen har inte berörts i denna studie. Detta är därför mitt förslag till framtida 
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forskning eftersom jag tror att en sådan studie skulle kunna bidra till en ökad 
förståelse inom området. 
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