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Abstract  

Denna diskursstudie frågar sig hur flyktingar framställs i media under november och 

december 2015, där urvalet består av debatterande texter från stora svenska tidningars ledar- 

och debattsidor. Frågan är om flyktingarna blir porträtterade som ett hot, en resurs eller en 

grupp med skyldighet att hjälpa, samt på vilket sätt denna framställning producerar och 

reproducerar förhållandet mellan etablerade svenskar och flyktingar. Analysen görs genom en 

kritisk diskursanalys med inspiration av Norman Fairclough och med teoretiska angreppssätt 

ifrån Karl Marx, Ulrich Beck och Stuart Hall. Resultatet visar på hur flyktingar porträtteras 

framförallt i form av ekonomiska termer som kan vara riskfullt eller gynnsamt för Sveriges 

ekonomi, där risk är i majoritet. Det visar sig också att gruppen blir framställda som en grupp 

med legitima rättighetskrav som Sverige har en skyldighet att hjälpa, men detta är ovanligt. 

Det visar sig också att etablerade svenskar och flyktingar blir särskilda och ofta porträtterade 

med dikotoma egenskaper, vilket skapar ett ”vi och dom”.  
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Inledning 

Sverige har idag de mest restriktiva asyllagarna som EU tillåter med förstärkta gränskontroller 

och har infört tillfälliga uppehållstillstånd från juni 2016 (Eid, 2017). Det som föranledde 

dessa åtgärder var den stora migrationen från det krigsdrabbade Syrien. Detta ägde rum under 

hösten och vintern 2015, och ordet ”flyktingkris” blev ett allmänt använt begrepp i Sverige. 

Under denna tid var debatten stor kring införandet av tillfälliga gränskontroller och regeringen 

beskrev hur flyktingmigrationen, om den fortsatte, skulle få systemen i Sverige att braka ihop. 

Detta gjorde att debatten blev polariserad kring om huruvida Sveriges nya strängare 

migrationspolitisk var att föredra eller ej, och mycket text producerades kring nackdelar och 

fördelar med det ändrade politiska klimatet. 

I denna diskursstudie kommer medieklimatet under månaderna november och december 2015 

att studeras. Inom ramen för diskursanalys betraktas text och kommunikativa händelser som 

sociala handlingar som inte enbart återspeglar vad som sker i den materiella världen, utan 

reproducerar och producerar densamma (Bergström &Boréus, 2013, 66-97; Jørgensen & 

Phillips, 2000, 7-93). Det betyder att maktförhållanden mellan grupper som uppkommer i text 

och bild också kan få sociala konsekvenser. 

Tidigare forskning har etablerat att flyktingar och migranter ofta framställs som ett hot mot 

nationen och välfärden, i både ekonomisk och kulturell mening. Där de porträtteras 

avhumaniserat och i form av kvantitativa massor, samt att röster från gruppen själva är 

sällsynta (Brune, 1994; Lueck, Due & Augoustinos, 2015; Holmes & Castaneda, 2015). 

Exempelvis har forskaren Ylva Brune (1994) gjort en studie som undersöker hur invandrare 

och flyktingar porträtteras i svensk media under 90- och 70-talet. Där hon bland annat 

konstaterar att flyktingar ofta framställs som en börda mot Sverige i ekonomiska termer, och 

blir refererade genom metaforer som flod eller ström (Brune, 1994). Mindre utforskat är de 

diskurser som lyfter fram grupperna med positiva ordalag och som en möjlig resurs för 

nationen och ekonomin. 

Sara Bonfanti visar i sin svenska diskursstudie hur 200 års arbetskraftsinvandringsreform, lett 

till att migranterna som kommer till Sverige framförallt framställs som möjliga 

produktionsenheter som kan öka tillväxten. Framställningen av migranter har skiftat från att 

vara mer heterogen i förhållande till personerna och med större fokus på mänskliga 
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rättigheter, till att fokusera mer homogent på migranterna som produktionsfaktorer. Bonfanti 

menar att detta kan medföra negativa konsekvenser för migranternas möjligheter att arbeta då 

de sätts i en utsatt position och deras persons värde bedöms utifrån vilken nytta de har för 

Sveriges ekonomi (Bonfanti, 2014). 

Det finns också diskursforskning som belyser hur flyktingar framställs som offer för 

krigshandlingar och en grupp vilken ska ha rätt till hjälp på grund av deras prekära situation. 

Att inom dessa diskurser argumentera för en hållning där universella mänskliga rättigheter är 

utgångspunkt och att flyktingarnas sociala rättigheter ses som legitima. Exempelvis visar 

forskaren Marita Eastmond hur denna bild av flyktingar var vanlig under balkankrigen på 90-

talet i svensk media. Detta konstateras dock kunna vara något som blir begränsande för 

flyktingarna då de tenderar att reduceras till handlingssvaga offer (Eastmond, 2011). Liknade 

fokus i mediadebatten på att hjälpa flyktingar hittades under 2015 i Tyskland av forskarna 

Seth M. Holmes & Heide Castaneda. Detta indikerar att en liknande diskurs var framträdande 

gentemot migranterna under också denna tidsperiod, vilken fokuserade på flyktingarnas behov 

av hjälp (Holmes & Castaneda, 2015).  

 

Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur flyktingar porträtteras i offentlig debatt i Sverige 

under flyktingkrisen vintern 2015. Mot bakgrund av tidigare forskning kommer huvudfokus 

ligga på hur flyktingar porträtteras som ett hot, en resurs och som en grupp samhället har 

skyldighet att hjälpa utan motprestation. Utifrån detta ska följande frågeställningar besvaras:   

 

 I vilken utsträckning framställs flyktingar som en resurs?  

 I vilken utsträckning framställs flyktingar som en börda eller hot mot Sverige?  

 I vilken utsträckning framställs flyktingar som en grupp med legitima sociala 

rättigheter som Sverige har en skyldighet att hjälpa?  

 Vilka eventuella konflikter samt likheter finns emellan dessa diskurser? 

 Hur produceras och reproduceras relationen mellan etablerade svenskar och gruppen 

flyktingar inom detta diskursiva fält?  
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Tidigare forskning 

 

Porträttering av flyktingar i svensk media 

Ylva Burnes avhandling granskar kritiskt hur invandrare, flyktingar och migranter 

framställdes i media under och vårarna 1993 och 1975 i Sverige. Genom en analys av ett stort 

nyhetsmaterial konstaterar hon att flyktingarna vanligen beskrevs i termer av ström, invasion 

och oreglerad tillströmning under båda perioderna. Flyktingarna framställdes även som ett 

ekonomiskt hot mot det svenska samhället under både 1990- och 1970-talet, då 

myndigheterna ofta beskrevs arbeta under högtryck. Det var dock vanligare att framhålla 

flyktingarnas egna röster i reportage under 1970-talet än 1990-talet (Brune, 1994). 

 

Porträttering av flyktingar i brittisk media  

Denna studie av Majid Khosravinki (2009) undersöker hur flyktingar, migranter och 

asylsökande framställs i media under Balkankriget 1999 och det brittiska valet 2005. Det är en 

kritisk diskursanalys med inspiration av Norman Fairclough. Studien kommer fram till att 

under Balkankonflikten framställs flyktingarna i positiva termer som en grupp som ska 

stöttas. Där deras sårbarhet och utsatthet lyfts fram. Det framkommer också att en tidning 

framförallt bidrar till en reproduktion av fördomar och generaliserade bilder av gruppen 

medan en annan mer konservativ istället bidrar till att producera nya fördomsfulla 

gestaltningar av flyktingarna. De konservativa tidningars fokus på att personifiera 

flyktingarna sker nästan enbart i negativa termer, då våld är inblandat, då förkommer också 

namngivning på flyktingar. Medan de mer liberala också nyanserar med mer fokus på etik och 

universella mänskliga rättigheter.  

Studien visar att medierapporteringen under tiden före valet 2005 gemensamt bidrar till att 

prata om gruppen i form av kvantiteter, vilket kan tolkas som ett hot eller börda gentemot 

nationen. Där också gruppen blir till en homogen massa med liknade egenskaper, både 

kulturella och ekonomiska. Men studien visar också att enbart framställa gruppen i kvantiteter 

inte är tillräckligt för att gruppen ska framställas som något negativt, utan att detta är 

beroende på kontext. 
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Bosniska flyktingars upplevelser under 1990 

Denna svenska studie av Marita Eastmond (2011) undersöker hur bosniska flyktingar 

upplever integrationen i Sverige, i relation till vilka institutionella praktiker som vidtogs och 

till den rådande mediadiskursen. Det är en etnografisk studie där forskaren har följt 20 

familjer i två år tid och även intervjuat anställda inom kommunen som arbetet med 

flyktingmottagningen. Detta är inte en diskursstudie, men hon diskuterar dock medieklimatet 

och vilka diskurser och motdiskurser som existerar. En diskurs som var framträdande under 

denna tid var att flyktingarna framställdes som ett hot mot den svenska välfärden och 

mediebilden kretsade kring om Sverige klarade av att hantera fler asylsökande och arbetslösa 

flyktingar. Där gruppen också framställdes som ett hot sammankopplat med deras kultur. I 

kontrast till detta porträtterades också en annan bild av flyktingarna som traumatiserade 

krigsoffer som måste solidariseras med (Eastmond, 2011). 

I studiens slutsats diskuteras problematiken med att gruppen kollektivt tillskrivs egenskaper 

som traumatiserade krigsoffer, detta i relation till hur den svenska välfärdssystemet hanterar 

individerna. Det framkommer att denna bild resulterar i att flyktingarna framstår som 

ömtåliga och annorlunda, vilket står i kontrast till flyktingarnas egna självbild, vilket försvårar 

möjligheterna till en lyckad integration (Eastmond, 2011).  

 

Kritisk diskursanalys i australiensisk kontext 

Denna studie skriven av Kerstin Lueck, Clemence Due och Martha Augoustinos undersöker 

genom kritisk diskursanalys på vilket sätt en nationalistisk diskurs är kompatibel med en 

nyliberal. Detta med fokus på hur 12 stora australiensiska tidningar rapporterade kring två 

incidenter där asylsökande försökte ta sig via båt till landet i oktober 2015. Det visar sig att 

den nationalistiska diskursen, vilken fokuserar på att stänga gränserna och skydda den 

homogena nationella befolkningen, är kompatibel med den nyliberala, vilken fokuserar på att 

stänga ute ekonomiskt icke önskvärda grupper.  

Studien kommer fram till att de asylsökande porträtteras som icke önskvärda, illegitima och 

som ett hot mot nationen. Det framkommer också att tidningarna har misslyckats med att 

förklarar motiven till varför dessa individer försökt ta sig in i landet. Detta går i linje med att 

grupperna är ickeönskvärda i den nationen, där också behovet för ökad kontroll och mer 
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resurser till gränsvakterna framhålls. Studien visar också att den mer nyliberala diskursen där 

skyddandet av medborgarnas privata egendom också går att läsa som en nationalistiska 

diskurs - där mer pengar förordas att läggas på gränskontroller för att utestänga och skydda 

den homogena befolkningen (Lueck, Due & Augoustinos,  2015). 

 

Förändring i förhållandet till migranter 

Denna svenska studie av Sara Bonfanti (2014) studerar hur 

arbetskraftsinvandringslagstiftningen har förändrats under 2008. Den konstaterar att Sverige 

före 2008 hade en mer human universalistisk syn på migranter som vill arbeta med större 

fokus på universella mänskliga rättigheter. Där representerades migranterna mer komplext 

och heterogent och fler delar av deras personlighetsdrag framkom. Men sedan 2008-års 

lagstiftning har en hållning antagits som mer ser migranterna som framförallt 

produktionsfaktorer som kan gynna Sveriges ekonomi, vilket kan ha en negativ inverkan på 

migranternas möjligheter att kunna försörja sig. Detta ligger i linje med Sveriges nyliberala 

vändning från 1990-talet som innebär att marknaden och tillväxten sett som främsta mål 

(Bonfanti, 2014). 

 

Flyktingkrisen i tysk kontext 

Denna artikel analyserar hur flyktingar representeras i media och politisk diskurs i Tyskland 

under ”flyktingkrisen” 2015. Den är skriven av forskarna Heide Castaneda och Seth M. 

Holmes (2015). Det är en antropologisk studie som ställer frågan om vad antropologin kan 

bidra till i dessa sammanhang. De tar utgångspunkt i Gramsics teorier om krig över symboler 

och hittar mönster som tyder på att gruppen flyktingar delas upp mellan dom som förtjänar 

och inte förtjänar asyl. Där flyktingar i större utsträckning framställs som de som förtjänar 

asyl på grund av deras bakgrund i krig, medan övriga migranter oftare porträtteras som att de 

inte förtjänar asyl, dock går dessa kategorier in i varandra i mediaklimatet (Castaneda & 

Holmes, 2015).  

Författaren hittar också tecken på att flyktingar porträtteras som ”dom andra” och som ett hot 

i form av kulturellt, etniskt och religiöst annorlundaskap, där också flyktingarna beskrivs i 

metaforer som flod och ström, vilket kan tolkas som ett hot. De hittar också tecken på en 
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humanistisk diskurs där flyktingarna ses som offer som ska välkomnas in i landet, vilket dock 

kan vara problematiskt då det finns tecken på att subjektspositionen som hjälte endast är 

öppen för personer från Europa och USA och personerna som blir hjälpta förväntas uppträda 

på ett visst vis (Castaneda & Holmes, 2015). 
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Teori 

Under detta teoriavsnitt kommer tre teoretiska perspektiv presenteras. Dem har olika 

abstraktionsnivåer, vilket kommer gynna en nyanserad och kritisk analys av på vilket sätt 

flyktingar porträtteras och tillsammans kunna ge en djupgående analys. Karl Marx värdelära 

kommer att presenteras först, detta för att denna teori har det mest abstrakta perspektivet. 

Sedan kommer Ulrich Becks teori om risksamhället att presenteras och avslutningsvis Stuart 

Halls teoretiska diskussion om hur skillnad inom representation och språk kan bidra till 

skapande av ”vi och dom”. 

 

Marx och den kapitalistiska logiken 

Jag kommer presentera och använda mig av Marx teorier om värde och hur detta kan skapa 

motsättningar mellan grupper i samhället (Marx, 2000, 125-187).  Marx analyserar bland 

annat hur motsättningar inom kapitalismen återspeglar sig i praktiken i samhället. 

Marx skriver om hur kapitalismen är en processande motsättning och behandlar denna 

motsättning på olika abstraktionsnivåer, där utgångspunkt ligger i motsättning mellan 

bytesvärdet och bruksvärdet. Värde är enligt Marx inte något som existerar i en vara utan är 

en social relation mellan varor och därmed också en social relation mellan människors olika 

arbeten (Marx, 2000, 125-187). Denna sociala relation är mellan kapitalister och lönearbetare 

där den senare gruppen kommer bli tvungna att sälja sitt arbete till den förra för att överleva.  

Denna relation gör att alla människors arbete likställs i samma mått, nämligen tid och pengar, 

och alla arbeten blir utbytbara med varandra genom pengar (Marx, 2000, 188-320). Det 

innebär att i kapitalismen har alla varor ett bytesvärde, vilket framträdelseformen är priset, 

och ett bruksvärde, vilket är vad det kan användas till utan att mätas i ekonomisk lönsamhet 

(Marx, 2000, 125-187). Exempelvis är en sko ett burkvärde då den används, men har också ett 

bytesvärde när den säljs på marknaden. Detta gäller också för människor då vi också är varor 

genom våran arbetskraft och säljande av den.  

Detta kan också förstås genom begreppen behov och vinst. Det som görs enbart för ett behov, 

men inte går med vinst kommer följaktligen inte vara önskvärt inom kapitalistiska ramverk. 

En kapitalistisk logik följer således ett mönster att inordna människor i ett lönearbete som 
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sedan generar en vinst (Marx, 2000, 188-320). Dessa motsättningar manifesteras på olika sett 

i ett samhälle, i min studie kan det finnas tecken på detta, genom motsättning mellan ett 

universellt hjälpande och ett villkorat sådant. Villkoret kan här betraktas som att vara en 

arbetskraft och lönearbeta för att senare kunna framställa mervärde. Det görs genom 

lönearbetet och därmed ges tillgång till den nationella och kapitalistiska gemenskapen. Ett 

universellt hjälpande går mot detta villkor för samhällsgemenskapen och utgår från behoven 

människorna på flykt har, oavsett deras möjliga relation till senare produktionsenhet (Marx, 

2000, 188-320). 

 Relationen till min studie blir också relevant i form av analys av vilka positiva och negativa 

egenskaper som framställs av flyktingar i ekonomiska termer - om det existerar en diskurs där 

flyktingar framställs som möjliga framtida mervärdesproducenter genom lönearbete eller som 

en ekonomisk börda som kommer drabba landets ekonomi negativt, alternativt som en grupp 

som har ett behov vilket måste tillfredsställas utan motkrav. 

 Detta kan hjälpa mig att förstå om lönearbetet porträtteras krav eller inte, och om de 

framställs som nödvändigt för flyktingarna för att kunna ställa legitima rättighetskrav i 

Sverige, eller om gruppens behov av hjälp är relevantare än deras möjliga tillväxtpotential. 

 

Risksamhället 

Enligt sociologen Ulrich Beck går samhället igenom en förändring från ett bristsamhälle till 

risksamhälle. Det förra är förknippat med den tidigare delen av 1900-talet där den stora 

konflikten i de västerländska länderna låg i fördelning av egendom och bekämpning av 

fattigdom. Dessa konflikter är fortfarande närvarande enligt Beck, men risksamhället innebär 

att en rikedomslogik som präglade moderniteten har ersatts med mer utav en risklogik. 

Riskerna i denna senmodernitet är, till skillnad från moderniteten, mer globala i sin karaktär 

(Beck, 2000, 11-70). Som Beck (2000, 22) uttrycker det i början av boken risksamhället: 

Till skillnad från yrkes – och industririsker i början av 1800-talet och under första hälften 

1900-talet är det idag omöjligt att begränsa riskerna till vissa regioner eller grupper. 

Istället tenderar det att globaliseras, och överskrida produktionens och reproduktionens, 

liksom nationalstaternas gränser. 

Detta beror enligt Beck på att modernitetens produktionssätt genom en ökning av 

produktionskrafterna kommer ge negativa konsekvenser, det bland annat genom ekologiska 
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risker. Men riskerna innefattar också andra risker som präglar hela samhället, exempelvis 

genom en arbetslöshetskris, vilket också drabbar individer och grupper över klass- och 

nationsgränserna (Beck, 2000, 11-70). 

Från att under moderniteten haft ett solidaritetsideal som byggde på jämlikhet och frågor 

kring egendomsförhållanden, har detta bytts ut mer till ett ideal byggt på säkerhet. Säkerhet 

och skyddandet mot hot blir en ny solidaritet som bygger på rädsla. Men han poängterar också 

att de sociala och politiska riskerna inte är jämt fördelade, då människor i fattigare delar av 

världen kommer drabbas hårdare, även om riskerna har blivit mer globala (Beck, 2000, 11-

70). 

I min studie kan ”flyktingkrisen” eller ”flyktingkatastrofen” exemplifiera denna globala risk, 

då denna ”kris” för med sig risker som är globala till sin karaktär. Beck (2000, 65) skriver ” I 

och med risksamhället utvecklas motsättning mellan de som drabbas av riskerna och de som 

profiterar på dom, och därmed också de som har makt över de som formar kunskaperna 

(vetenskap och forskning) och de som sprider de (massmedia)”. Det går att koppla till min 

studie av hur flyktingar framställs i media och teorierna om risksamhället går att använda för 

att öka förståelsen för detta fenomen. 

 

Stuart hall - skillnad, stereotyper och konstruktion av ”den andre” 

Hall diskuterar i sin bok ” Representation: Cultural Representations and Signifying Practices” 

hur mening och representation skapas och återskapas i ett samhälle i relation till 

maktfördelning. I sin genomgång av hur mening skapas och uppfattas tar han upp begreppen 

singnifer och singifeld (Hall, 1997, 31). Med det första begreppet menas ett specifikt ord eller 

symbol. Detta måste dock korrelera med hur vi uppfattar det i vår mentala värld, vilket 

singifeld betecknar.Båda dessa delar i språkuppfattning måste finnas för att mening ska kunna 

uppstå. Det innebär att mening är socialt och kulturellt föränderligt då det blir relationellt 

mellan tecknet och den som uppfattar tecknet. Det blir också nödvändigt att kunna göra 

skillnad mellan olika termer i språket för att kunna säga något meningsfullt, utan skillnad 

mellan det vi betecknar går det inte att uppfatta mening (Hall, 1997). Exempelvis i relation till 

min studie personer som ingår i gruppen ”flyktingar”. För att denna grupp ska kunna utmärkas 

behövs det skillnad gentemot något annat, exempelvis gruppen ”svenskar”. 
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Skillnad är komplext som Hall (1997, 238) uttrycker det: 

difference is ambivalent. It can both be positive and negative. It is both necessary for the 

production of meaning, the formation of culture, for social identities and a subjective 

sense of the self as a subject – at the same time, it is threatening, a site of danger, of 

negative feelings, of splittering, hostility and aggression towards the other”. 

Språket kan alltså uppfattas som ett system som bygger på skillnad mellan termer. För att bli 

meningsfullt måste en skillnad göras, men kan också, som Hall skriver ovan, ge upphov till 

splittring och negativa känslor. Mening är inte historiskt konstant utan är kulturellt och socialt 

specifikt, och kan därmed förändras över tid. För att förändra hur något betecknas och menas, 

måste det alltid göras i relation till den rådande ordningen och språksystemet, dels för att 

kunna göra sig förstådd måste en använda sig av ett språk som redan bygger på vissa 

strukturella lagar, och dels genom att mening och representation också bygger på 

maktstrukturer. I språket kan dessa social maktstrukturer bli synliga genom exempelvis 

stereotypisering (Hall, 1997). 

 Stereotyper kan vara ett tecken på hur makt producerar och reproducerar vissa skillnader 

mellan grupper och fenomen. Där kan kategorisering av grupper genom binära motsättningar 

vara ett tecken på ojämna maktförhållanden, då en grupp tillskrivs egenskaper som är 

motsatta den andra gruppen, exempelvis om gruppen flyktingar framställs som passiva offer 

och gruppen svenskar som aktiva hjältar (Hall, 1997, 258). Stereotypisering går att förstå 

genom att de ”reducerar, essensaliserar, naturaliserar och fastställer skillnader” (Hall, 1997, 

258, min översättning). 

Essensialisering handlar om när individer eller grupper blir reducerade till vissa egenskaper 

som sammankopplas med hur de är. Exempelvis flyktingar som offer, svaga eller 

handlingsförlamade. Begreppet reducering syftar på hur grupper eller individer blir 

reducerade i sin komplexitet, exempelvis när en grupp endast talas om i form av kvantiteter. 

Stereotypisering kan också bidra till en splittring, då det delar in och särskiljer det normala 

från det onormala. Det skapas då genom social och symbolisk praktik ett ”vi och dom” vilket 

kan vara en stark indikation på att det föreligger ojämna maktförhållanden (Hall, 1997).  
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Metod 

Jag kommer i denna uppsats att använda mig av kritisk diskursanalys med inspiration av 

Norman Fairclough. Diskursanalys har ett socialkonstruktivistiskt vetenskapligt synsätt, vilket 

innebär att mening och kunskap inte ses som något objektivt, utan skapas genom våra 

föreställningar och språkliga kategorier (Bergström & Boréus, 2013, 353-393). Kunskap, 

mening och essens ska alltså uppfattas som något socialt och kulturellt föränderligt. Det 

innebär också att diskurs som kan definieras som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen (eller utsnitt av världen)” (Jørgensen & Phillips, 2000, 7) ses som en social handling 

vilket får sociala konsekvenser, där tal och skrift inte enbart är en återspegling av världen utan 

också får praktiska sociala konsekvenser. (Fairclough, 2010) 

 Kritisk diskursanalys har som ett av sina mål att vara normativ och utmana maktförhållanden 

och maktfördelning i samhället (Bergström & Boréus 2013, 66-97). Det innebär att stå på de 

marginaliserade gruppernas sida och att i bästa fall bidra till att förhindra och upplösa 

ojämlika maktförhållanden (Bergström & Boréus, 2013, 66-97). Fokus är också att se hur 

sociala relationer och dominansförhållanden mellan grupper produceras och reproduceras i 

diskursiva sammanhang och hur detta påverkar den sociala praktiken i samhället (Bergström 

& Boréus, 2013, 66-97) (Jørgensen & Phillips, 2000, 7-93). Enligt den kritiska 

diskursanalysen finns i samhället både diskursiva och icke-diskursiva element och dessa står i 

en dialektisk växelverkan, vilket innebär att diskurser både är konstituerad och 

konstituerande. Det diskurs gör är att medverka till att skapa sociala identiteter, sociala 

relationer, samt kunskaps- och betydelsesystem (Bergström & Boréus, 2013, 66-97) 

(Fairclough, 2010). 

Denna tradition utgår ifrån en tredelad modell: text, diskursiv praktik och social praktik 

(Bergström & Boréus, 2013, 373-415). Texten är det konkreta diskursiva föremålet - i mitt 

fall nyhetsartiklar - som har en speciell lingvistisk form. Den diskursiva praktiken är 

konsumtionen och produktionen av texter. Den sociala praktiken används för att sätta 

analysen i ett större socialt sammanhang, där även icke-diskursiva element ingår. I min studie 

kan den sociala praktiken exempelvis vara de mera restriktiva gränskontrollerna. Det kan ses 

som att den sociala praktiken står i ett dialektiskt förhållande till den diskursiva praktiken, då 

den både blir konstituerad och är konstituerande av den diskursiva praktiken och texten 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Norman%20Fairclough
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Norman%20Fairclough
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(Jørgensen & Phillips, 2000, 7-93). Det kan dock ses som att den diskursiva praktiken medlar 

mellan den sociala praktiken och texten. Dessa tre nivåer är alltså inte ömsesidigt uteslutande, 

utan integreras i varandra och påverkar varandra (Jørgensen & Phillips, 2000, 7-93).  

För att analysera dessa tre nivåer och på så sett kunna få en förståelse för hur diskurs påverkar 

och påverkas av samhället så kommer jag att använda mig av tre steg. Först genom att se på 

den kommunikativa händelsen, vilket är ett konkret diskursobjekt, i min studie de 

tidningsartiklar som är utvalda (Jørgensen & Phillips, 2000, 7-93). Dessa ska analyseras med 

hjälp av lingvistiska begrepp för att öka förståelsen. Ett sådant begrepp är transitivitet, vilket 

betecknar hur nära ett begrepp bind ihop med vissa subjekt och objekt (Bergström & Boréus, 

2013). Exempelvis ordet ”flyktingkris” vilket då binder ihop subjektet flyktingar med 

fenomenet kris. Begreppet modalitet är en gradskala som används för att analysera hur pass 

stark en utsaga är sagd, alltså med vilket sannings- och objektivitetsanspråk som skribenten 

använder sig av.  

För att analysera den diskursiva praktiken ska konsumtionen och produktionen av texterna 

studeras. Det kan göras genom att exempelvis göra en studie av hur produktionsförhållanden 

ser ut på en specifik tidning eller en undersökning hur människor konsumerar texterna och 

uppfattar texterna. Detta kommer jag dock på grund av tidsbrist inte kunna göra i denna studie 

(Bergström & Boréus, 2013, 66-97), (Jørgensen & Phillips, 2000 7-93). (Fairclough, 2010) 

Den diskursiva praktiken kan också studeras genom att studera en diskursordning, vilket är 

summan av diskurser inom ett begränsat område, exempelvis media eller sjukhus. I min studie 

kan svenska ledarsidor och svensk media betraktas som en diskursordning. Inom denna 

ordning finns olika diskurser och motdiskurser artikulerade. (Fairclough, 2010) Det kan vara 

ett tecken på interdiskursivitet, vilket betecknar hur de olika texterna i en diskursordning är 

sammanflätade med varann. Exempelvis kan det finnas liberala, socialdemokratiska eller 

konservativa diskurser i de olika texterna. 

Diskurser kan också existera parallellt inom enskilda kommunikativa händelser, vilket också 

kan betraktas som interdiskursivietet (Bergström & Boréus, 2013, 66-97). Att analysera och 

kartlägga vilka typer av diskurser som finns i en diskursordning blir ett viktigt verktyg i denna 

studie för att öka förståelsen för den diskursiva praktiken. Ett annat sätt att undersöka hur den 

diskursiva praktiken förhåller sig är att se på intertextualiteten och då se på återkommande 

mönster i texterna som bygger på tidigare diskurser. Det innebär att diskurserna som 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Norman%20Fairclough
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Norman%20Fairclough
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artikuleras i en diskursordning alltid är beroende av tidigare diskurser och diskursordningar. 

Detta kan göras genom att i denna studie genomföra och analysera likheter och skillnader med 

tidigare forskning. För att se hur detta relaterar till den sociala praktiken behövs något annat 

än diskursanalys och där används med fördel sociologisk teori (Bergström & Boréus, 2013, 

66-97). Det är i denna del av analysen som det går att säga något om hur maktförhållanden 

produceras eller reproduceras genom den diskursiva praktiken. Sociologiska teori kan då 

hjälpa en att förstå varför diskursordningen är fördelad på det specifika sättet. 

Inom kritisk diskursanalys ligger på fokus på att studera hur diskurs påverkar maktrelationer 

och har som nämnts utgångspunkt att kritisera och utmana ojämna maktförhållanden. Det 

fokuset måste bibehållas genom hela analysen och vara närvarande. Det är viktigt ur ett etiskt 

perspektiv då forskaren också producerar diskurs, vilket eventuellt kan bidra till att 

reproducera rådande problematiska framställningar och marginalisera en redan utsatt grupp. 

 

Material 

Urvalet innefattar nio stycken tidningsartiklar från tidsperioden 2015-11-19 till 2015-12-11, 

vilket är en relativt kort tidsram. Denna period valdes för att studera tiden när de nya 

gränskontrollerna och hårdare lagarna för asylinvandringen låg som förslag och var 

debatterat. Jag har använt mig av sökverktyget Retriever för att lokalisera min data. En 

sökning på orden flyktingkris OR flyktingström från tidsperioden 2015-11-01 till 2015-12-15 

i svenska publicerade media genom sökmotorn Retriver ger ett resultat på 1020 artiklar, vilket 

gjorde att jag behövde begränsa mig. Jag var intresserad av ledarsidor och krönikor där 

författaren kommenterade ”flyktingkrisen” med egna åsikter. Det gjorde att urvalet blev 

mindre. Jag valde också bort artiklar som diskuterade ”flyktingkrisen” med betoning på 

förhållandet mellan Sverige och andra EU- länder, då jag var intresserad av kommentarer 

kring Sveriges politik och inte andra nationers politik.  

Jag försökte i urvalet både spegla en politisk och geografisk spridning, därför är fyra artiklar 

från socialdemokratiska tidningar, nämligen Folkbladet, Norrländska Socialdemokraten och 

Dala-demokraten. Två av artiklarna är publicerade i Dala-demokraten. De resterande fem 

artiklarna är från liberala tidningar, där två är från Svenska dagbladet och sedan en vardera 

från Expressen, Västerviks-tidning och skånska dagbladet. En nackdel med processen var att 



14 
 

den geografiska spridningen inte blev optimal då jag två gånger använde mig av samma 

tidning, detta gjordes för att jag prioriterade den politiska och diskursiva spridningen högre.  

Analys 

Jag har använt mig av en teoretisk driven tematiskt analysmetod som inneburit att jag utgått 

från mina forskningsfrågor, vilka i sin tur har grundat sig i tidigare forskning (Braun & 

Clarke, 2006). Under kodningen av mitt material identifierade jag fyra teman som jag valde 

att kalla: 1. Risk. 2. Resurs. 3. Humanism. 4. Relation mellan etablerade svenskar och 

flyktingar. Jag har under processen försökt identifiera latenta och underliggande meningar i 

materialet då fokus legat på att hitta bredare sociala och kulturella övergripande 

meningssystem. 

I min kodning hittade jag att valda teman ofta var artikulerade inom samma texter. Jag 

kommer därför att i redovisning ibland diskutera olika teman under samma rubrik. Detta för 

att undvika onödiga upprepningar av citat och visa på hur texter ofta är interdiskursiva i sin 

karaktär då flera diskurser och argument är nära sammanhängande. Jag har också varit 

vaksam på hur den lingvistiska formen sett ut och använt Faircloughs begrepp transitivitet och 

modalitet som verktyg för att analysera texten mer detaljerat (Jørgensen & Phillips, 2000 7-

93).  

Riskdiskurs 

Jag kommer i denna avdelning analysera och exemplifiera hur flyktingar blir porträtterade 

som risk och hot för Sveriges välfärd och tillväxt. Det är ett tema som har varit genomgående 

i majoriteten av min data, där gruppen flyktingar direkt eller indirekt har kunnat kopplats till 

att vara ett hot för Sveriges välfärd och ekonomin. Att flyktingar och migranter på detta sätt 

porträtterats som ett hot eller risk är något som varit förekommande i både i Australien, 

Tyskland och Sverige (Brune, 1994; Castaneda & Holmes, 2015; Lueck, Due & Augoustinos, 

2015). 

I nedanstående citat målas en bild av ett samhälle under stor kris, där nationen och regeringen 

har tappat kontrollen över situationen. Citatet är taget från artikeln ”Sverige går sönder och 

Löven tittar på” och är publicerad i den liberala tidningen Expressen 2015-11-21 och är 

skriven av Anna Dahlberg. I artikeln diskuteras hur Sverige genomlever många kriser, där 
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flyktingkrisen är den huvudsakliga, men debattören diskuterar också hur terrorhot och 

försämrad säkerhet i Östersjön sammanfallet med flyktingkrisen. Detta görs i relation till hur 

den svenska regeringen har hanterat dessa krisen och debattören menar på att regeringen varit 

för passiv. 

 

Sverige är helt enkelt illa ute. Vi har tappat kontrollen över utvecklingen. Ändå sitter 

regeringen på händerna och den ena debattören efter den andra manar till fortsatt 

passivitet. Vi ska inte vara oroliga och rädda, heter det. Inget får göras som skulle kunna 

tumma på den personliga integriteten. Nu är det viktigare än någonsin att stå upp för 

öppna gränser och framtidstro. Eller med Anders Lindbergs ord på Aftonbladets 

ledarsida: "Jag vill fortsätta kunna vara naiv" (AB 20/11). Men det är ju just denna brist 

på allvar som har lett oss in i dagens akuta situation. Inte på något krisområde har Sverige 

agerat i tid och med kraft för att möta utvecklingen. Tvärtom har vi bekymmerslöst rustat 

ner, blivit en fristad för jihadister och öppnat gränserna. 

Här framgår tydligt att debattören målar bilden av hur flyktingkrisen blir ett hot för Sverige 

och hur hotet blir okontrollerat. Detta genom att skribenten skriver att ”vi tappat kontroll över 

utvecklingen ” och att ”Sverige är helt enkelt illa ute”. Det går att förstå genom Becks teorier 

om hur rädsla och risk blir en gemensam solidaritet i senmoderniteten, då debattören pratar 

om ett ”vi” vilket här kan tolkas som ett nationellt ”vi” som upplever hotet kollektivt (Beck, 

2000). Det finns också tecken på transitivitet mellan ”öppna gränser och jihaditer” vilket i 

kontexten för flyktingkrisen kopplar ihop flyktingar med eventuella terrorister. Det kan tolkas 

som att hela den stora gruppen flyktingar som söker sig till Sverige blir sammankopplat med 

ett potentiellt terrorhot.  

Citatet nedan är tagen ur tidningsartikeln ”ransonera flyktingströmmen” där debattören 

diskuterar vad som kommer att hända om Sverige fortsätter med öppna gränser och hur det 

kommer påverka nationen negativt ur ett ekonomiskt perspektiv. Den är publicerad i tidningen 

Skånska dagbladet 2015-12-01 och är skriven av Dan Andersson. 

Om Sverige inte ska ransonera asylmigrationen behövs en ransoneringsekonomi som styr 

vad arbetskraften ska göra. Byggpersonal ska i stället för att renovera bygga kanske 50 

000 extra bostäder varje år. Skolor och sjukvård måste byggas ut. Fler poliser, lärare, lä-

kare, sjuksköterskor och socialarbetare behöver utbildas.  

Det tar fyra till sju år innan de är färdiga för yrket. Till dess behövs en hård prioritering 

där till exempel endast absolut nödvändig vård får genomföras för att resurserna ska räcka 

till alla. ” 

Här ses hur debattören i artikeln använder sig av mycket hög modalitet och gör därmed 

anspråk på högt vetenskapligt sanningsvärde i sin framställning. Detta i och med att texten är 
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skriven i en konstaterande ton, där subjektiva bedömningar inte finns med. I texten ser vi 

också tecken på hur ”asylinvandringen” framställs som ett hot mot den svenska välfärden, då 

det kommer innebära att mycket mer resurser måste sättas in. 

Detta går också i linje med Eastmonds studie, där medieklimatet under början på 1990-talet 

också innehåller en diskurs kring hur Sverige blir hotat ur välfärdssynpunkt av en för stor 

invandring (Eastmond, 2011). I citatet ovan framgår också att detta kommer drabba redan 

etablerade svenskar då vården kommer skäras ner till det absolut nödvändigaste, vilket kan 

tolkas som att gruppen asylmigranter eller flyktingar kommer utgöra ett hot mot de etablerade 

svenskarnas välfärd. På det sättet ställs dessa grupper emot varandra då flyktingarna blir en 

börda för de redan etablerade medborgarna. Namnet på artikeln använder ordet flyktingström, 

vilket är en metafor som varit vanligt förekommande i min data, vilket för tankarna till något 

okontrollerat och hotande. Liknande metaforer i porätteringen av flyktingar var också 

förekommande i en tysk kontext (Castaneda & Holmes, 2015).  

Nedslående citat kommer ifrån liberala Västerviks-tidning och är publicerad 2015- 11-25 och 

skriven av Greger Ekman. Skribenten diskuterar regeringens förslag för stängda gränser och 

hårdare regler för migranterna, vilket han anser är ”viktiga men sena förslag”. I citatet 

diskuteras miljöpartiets språkrör Åsa Romsons reaktion under presskonferens där de nya 

förslagen presenterades. 

Nära att brista i gråt sade Romson att man inom MP haft en debatt om verklighetsbilden 

och att det nu är viktigt att göra någonting för att avlasta kommunerna. Gissningsvis 

innebär detta att man börjat inse att öppna gränser och välfärd åt alla är och förblir en 

utopi.  

I citatet ovan poängteras att öppna gränser och välfärd till alla är en utopi, det kan ses som att 

öppna gränser och välfärd står i konflikt. Detta kan tolkas som att asylsökande i stor skala blir 

ett hot mot den svenska välfärden. Det går att förstå genom Becks teorier om risksamhället 

där riskerna blir ett nytt paradigm som inte går att stoppa utan endast att kontrollera. Rädslan 

blir en ny kollektiv solidaritet som utmynnar i praktiker som inriktar sig på säkerhet, till 

skillnad från under moderniteten, då egendomskonflikten var viktigare än säkerhet (Beck, 

2000). Samma argumention där flyktingar framställs som ett hot mot den svenska välfärden 

finns också i Sveriges media under början av 1990-talet (Eastmond, 2011). 

Nästa citat kommer från artikeln ”stora risker med stängda gränser” och är publicerad i 

socialdemokratiska tidningen Folkbladet. I artikeln som är skriven av Tony Jonsson 
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diskuteras de tänkta effekterna av tillfälliga uppehållstillstånd. Det visar också hur 

syriska flyktingars ankomst inte endast är ett nationellt fenomen:  

Det är sant att det inte är Sveriges flyktingpolitik som är problemet utan de andra EU-

ländernas, men tyvärr tror jag inte att världen fungerar såsom regeringen hoppas. Istället 

riskerar vi få en negativ dominoeffekt. Den svenska brickan faller och effekten sprider sig 

utåt genom Europa 

I detta citat visas på hur denna kris eller risk är något som överskrider de nationella gränserna. 

Då skribenten skriver om hur andra EU-länder måste vara med och ta ansvar. Det går att 

förstå genom Beck teorier om hur kriserna och riskerna under senmoderniteten blir mer 

globala i sin karaktär då produktionskrafternas utveckling gjort alla länder mer beroende av 

varandra genom det ekonomiska utbytet (Beck, 2000).   

 

Resursdiskurs 

Detta tema är ett resultat av min kodning kring hur flyktingar framställs som en ekonomisk 

tillgång för Sverige. Det kan betraktas som en motsatt position till diskursen som ovan 

beskrivits med fokus på hur denna grupp utgör ett hot eller risk för Sverige ekonomiskt. Att 

betrakta flyktingar som en ekonomisk resurs är representerat över partigränserna i mitt urval, 

och innefattar alltså både socialdemokratiska och liberala tidningar. 

Citatet nedan kommer ifrån tidningen norrländska Socialdemokraten och är publicerad 2015-

12-01. Texten heter ”vi måste genomföra våran politik” och är skriven av Leif Pettersson där 

han argumenterar mot vad jag kallat en riskfull diskurs och istället framställer det ekonomiskt 

positiva med gruppen flyktingar: 

Visserligen innebär flyktingströmmen till Sverige att ekonomin på kort sikt blir 

ansträngd. Men nya människor i vårt land, i vårt län och i våra kommuner innebär en 

otrolig investering för framtiden. Tänk bara vad alla som kommer kan bidra med i ökad 

tillväxt. En ökande befolkning innebär bara möjligheter. Sverige kommer att bli starkare 

av att nya människor söker sig till vårt land. 

Här framgår tydligt hur gruppen flyktingar framställs som en ekonomisk resurs och det 

positiva med gruppen som framhålls är att de på längre sikt kommer kunna bidra till tillväxten 

för Sverige. Skribenten konstaterar dock att ekonomin möjligen kommer bli ansträngd i ett 

tidigt stadium, men att detta är övergående och på längre sikt kommer innebära en positiv 

ekonomisk investering. I citatet syns också att det är Sveriges ekonomiska vinst som blir det 
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positiva och flyktingarnas eventuella upplevelser är frånvarande. Det går då att koppla ihop 

med Marx teorier om mervärde då det inom ett kapitalistiskt samhälle är lönearbete och högre 

vinst som blir målet för samhället (Marx, 2000, 188-320). Det gör att inträde i 

samhällsgemenskapen bygger på villkoret att lönearbeta. 

Det finns också paralleller att dra till Halls teorier om reducering, då gruppen endast talas om 

i kvantitativa termer och därmed reducerad i sin komplexitet till en en homogen egenskap, 

vilket är att vara möjlig tillväxt för Sverige (Hall, 1997). Detta fenomen med att flyktingar 

reduceras till kvantiteter påvisade även Majid Khosravinki i sin studie av brittiska medias 

rapportering kring valet 2005 (Khosravinki, 2009).  

Citatet nedan kommer ifrån socialdemokratiska tidningen Folkbladet och är publicerad 29-11-

2015 av skribenten Tony Johansson där han poängterar den ekonomiska möjligheten med 

flyktingarnas ankomst. Texten heter ”stora risker med stängda gränser” och skribenten 

argumenterar emot regeringens förslag om hårdare migrationslagar: 

De 45 000 barn som sökt asyl i Sverige i år är en väldig tillgång för Sverige på sikt, men 

det förutsätter att vi börjar behandla flyktingar på samma sätt som vi behandlar oss själva: 

som tillgångar för landet Sverige, inte som kostnader. 

I detta citat belyses hur flyktingarna framställs som en framtida ekonomisk resurs och 

motsättning mellan börda och resurs framgår, vilket exemplifieras genom att flyktingarna inte 

ska ses som en kostnad. Detta går att förstå genom Marx teorier om värde, då det positiva med 

gruppen flyktingar blir deras möjliga tillväxt för Sverige och att det som uppfattas som 

negativt är deras eventuella kostnader (Marx, 2000, 188-320). Citatet visar också på hur 

flyktingar ställs emot etablerade svenskar som referens och skillnad, utgångspunkten är att 

gruppen är annorlunda och behöver bli som svenskar. Det belyser skillnaden mellan 

grupperna och konstruerar därmed olikheten med svenskar där referensen blir svenskar och 

svenskar det normala. I citatet går också att förstå att gruppen svenskar redan är behandlade 

som tillgångar, medan gruppen flyktingar antas vara kostnader som ska bli tillgångar. Det går 

att förstå genom Halls teorier om hur stereotypisering skapar dikotomier där gruppernas 

egenskaper är motsatta, där flyktingar är kostnader och svenskar tillgångar (Hall, 1997). 
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Humanistisk diskurs 

Detta tema som jag har valt att kalla en humanistisk diskurs innehåller en hållning till 

flyktingarna som en grupp vilka förtjänar hjälp utan en motprestation, att gruppen ska få deras 

nödvändiga behov tillfredsställda, vilket bygger på alla människors lika rättigheter. Denna typ 

av diskurs bygger i många fall på att framhäva likheten mellan flyktingar och etablerade 

svenskar, istället för deras skillnader. Denna argumentation var inte vanlig i min data, utan 

endast tydligt artikulerad i en av texterna. Det fanns dock spår av samma typ av 

argumentation i en annan av texterna. Att porträttera flyktingar och migranter som en grupp 

med skyldighet att hjälpas är något som också förekommit både i svensk och storbritannisk 

kontext under 1990-talet i tiden för Balkankrigen (Eastmond, 2011; Khosravinki, 2009). 

Citatet nedan kommer ifrån artikeln ”dåliga argument i flyktingdebatten” och är publicerad i 

socialdemokratiska tidningen Dala-Demokraten 2015-11-25. Texten är skriven av Birger 

Schlaug och diskuterar olika argument för en öppen flyktingpolitik där han anser att ett 

lönsamhetsargument inte är att föredra. 

Är det något jag verkligen ogillar i många av mina politiska åsiktsfränders argumentation, 

när det gäller människor på flykt, så är det lönsamhetsargumentet. För mig har öppenhet 

när det gäller flyktingar bara kunnat motiveras på ett enda rimligt sätt: det handlar om hur 

vi behandlar varandra och vad vi anser att en människa är. […] När befolkningen nu ökar 

i Sverige kommer BNP per capita snarare att minska. Moral, etik och medmänsklighet 

innebär inte med automatik större ekonomi. 

 

I detta citat ställer debattören fram motsättningen mellan att kunna handla moraliskt och 

samtidigt handla ekonomiskt, vilket går att förstå genom Marx teorier om motsättningar 

mellan behov och vinst. Öppenhet och att behandla människor efter ”vad vi anser en 

människa är” som artikelförfattaren skriver, går emot ett lönsamhetsargument (Marx, 2000, 

188-320). Det går att tolka som att skribenten framhåller alla människorna liknade drag och 

inte belyser skillnaden mellan grupper. Att på det sättet inte ställa etablerade svenskar och 

flyktingar emot varandra med dikotoma egenskaper, utan istället poängtera de liknade dragen 

för alla människor (Hall, 1997). Skribenten argumenterar här emot att se på flyktingar endast i 

ekonomiska termer som produktionsenheter som ska öka BNP och tillväxt, vilket kan förstås 

som en kapitalistisk logik. Att istället premiera att flyktingarna har behov av hjälp utan 

motkrav genom medmänsklighet går att förstå som att se till behov istället för eventuell 

framtida vinst, vilket går emot en kapitalistisk logik. Här finns då tecken på en diskurs 
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angående att hjälpa utan villkoret för lönearbete och utan att ta hänsyn till eventuella 

ekonomiska nackdelar. Detta fanns det också tecken på i studien om hur engelska tidningar 

rapporterade kring Balkankrigen, den studien visar hur flyktingarna framställdes som en 

grupp att stötta, och som var utsatta och i behov av hjälp, vilket liknar argumentationen i 

ovanstående citat (Khosravinki, 2009). 

Citatet nedan kommer ifrån artikeln ”stora risker med stängda gränser” och är 

publicerad i socialdemokratiska tidningen Folkbladet. I artikeln som är skriven av Tony 

Jonsson diskuteras de tänkta effekterna av tillfälliga uppehållstillstånd och vilken typ av 

argument som framförts för att begränsa och förändra asylrätten. Texten är publicerad 

2015-11-29 och i citatet talar skribenten hur Sverige fortfarande är kapabelt att ha en 

mer öppen flyktingpolitik. Där framträder bilden av Sverige som en stark ekonomisk 

och humanitär nation. 

Samtidigt måste vi hålla i minnet att vi har en befolkning på nästan tio miljoner, en 

urstark ekonomi och en välfungerande offentlig sektor. Inte heller är vi i närheten av att 

använda Sveriges hela kapacitet. Att utnyttja offentliga lokaler i högre utsträckning och 

göra som under andra världskriget verkar det inte finnas en tanke på. Inte heller använder 

vi civilsamhällets väldiga potential. Enligt en opinionsundersökning från Ipso är var 

tredje svensk beredd att ta emot flyktingar i sitt hem, det innebär att det finns uppemot 1,4 

miljoner potentiella flyktingboenden. 

Här finns också tecken på en humanistisk diskurs med utgångspunkt att hjälpa utan motkrav 

då debattören hänvisar till civilsamhällets och svenskarnas vilja att hjälpa, samt att gruppen 

flyktingar inte framställs som ett hot mot välfärden eller ekonomin. Skribenten framhåller 

också svenskarna som välvilliga hjältar medan flyktingarnas röster och egenskaper är 

frånvarande. Detta kan liknas med studien om flyktingkrisen i det tyska sammanhanget som 

visade på hur den etablerade befolkningen var öppna för positionen hjältar medan de 

asylsökande inte hade samma möjlighet (Castaneda & Holmes, 2015). De etablerade 

svenskarnas välvilliga egenskaper blir huvudfokus och på så sätt skiljsgrupperna etablerade 

svenskar och flyktingar åt.  

Nedanstående citat kommer ifrån samma text. 

Inte heller ekonomiskt betraktat har vi nått någon sorts gräns, det är nästan alla ekonomer 

överens om. Flyktingmottagning är i grunden inte en driftskostnad i statens budget, utan 

en mycket långsiktig investering, varför man kan lånefinansiera utgifterna. Men det 

förhärskande synsättet är att det finns en motsättning mellan att finansiera 

flyktingmottagning och att betala för välfärd, vilket bygger på föreställningen att 

invandring gör att fler måste dela på samma välfärd. Det är fel. Att säga att vi borde ta 
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emot färre flyktingar för då blir vi inte så många som måste dela på samma välfärd, är 

lika insiktsfullt som att säga att vi borde skaffa färre barn för då blir det mer över till oss 

som redan finns. 

 

I citatet ovan som kommer från samma text argumenterar skribenten mot en riskfylld diskurs, 

som enligt skribenten, ser flyktingarna som ekonomiska risker för välfärden. Det är en 

indikation på interdiskursivitet vilket innebär att texter och diskurser bygger på varandra. Inga 

texter kommer utifrån ett vakuum, utan är alltid beroende av tidigare form av kommunikation 

och flera olika diskurser kan vara artikulerade i samma kommunikativa händelse.  

Det visar sig genom att skribenten som tidigare talade om flyktingar som en grupp att hjälpa 

utan motkrav sedan lyfter fram det positiva med gruppen ur ett investeringsperspektiv och 

därmed som något som kan stärka tillväxten och generera vinst. Det går att förstå genom 

Marx teorier om värde, då vår arbetskraft blir såld som en vara och ingår i en logik som ska 

resultera i en vinst (Marx, 2000, 188-320). Det positiva med människorna blir då reducerat till 

deras potentiella möjlighet att bidra till vinst och detta blir ett indirekt villkor för att ta plats i 

det svenska samhället. Detta går också att se i den svenska studien om arbetskraftsinvandring 

där författaren påvisar hur förändringarna i hållningen till arbetskraftsinvandring bygger på att 

reducera migranter till möjlig tillväxt för nationen (Bonfanti, 2014).  

 

Etablerade svenskar och flyktingar 

Detta tema tillkom för att analysera på vilket sätt relationen mellan de redan etablerade 

svenskarna och de nytillkomna flyktingarna skapas och återskapas och hur denna skillnad 

manifesteras i medieklimatet. Stuart Hall konstaterar att skillnad mellan termer i språk är 

nödvändigt för att kunna skapa meningsfulla utsagor. Skillnad är dock problematiskt eftersom 

det innehåller ett maktperspektiv då redan maktstarka grupper oftast har större möjlighet att 

definiera grupper och fenomen (Hall, 1997). Det gör att relationerna mellan grupper med 

olika mycket inflytande kan produceras och reproduceras och skapa ett ”vi och dom”. Hur 

detta görs i min data kommer att analyseras i detta tema. 

Detta första citat kommer ifrån tidningen norrländska socialdemokraten och är skriven av 

riksdagspolitikern Lefi Petterson och publicerades 2015-12-01. I denna text som heter ”vi 
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måste genomföra våran politik” diskuterar skribenten de möjliga resurserna flyktingar kan 

innebära för Sverige och pratar om hur gruppen flyktingar homogent uppfattar Sverige: 

Låt mig först konstatera att flyktingar kommer till Sverige av en anledning. För det första därför 

att man måste lämna sitt hemland och för det andra för att Sverige står för stabilitet och 

välstånd. Flyktingarna vet att Sverige är ett tryggt land. Det ska vi vara rädda om 

 

I detta citat finns tecken på hur skribenten talar för flyktingarna och tillskriver dem 

uppfattningar kollektivt, vilket går att förstå genom Halls begrepp essenialisering. 

Essensialisering innebär att streotypisera en grupp, att genom text eller bild ge en eller några 

egenskaper som tillskrivs hela gruppen (Hall, 1997). Här antas alla i gruppen flyktingar ha 

samma uppfattning om Sverige. Skribenten använder sig av hög modalitet i citaten vilket 

betyder att hen gör anspråk på hög sanningshalt, då hen skriver ”flyktingarna vet att Sverige 

är ett tryggt land” vilket kan jämföras med ”jag har uppfattning av att flyktingarna anser att 

Sverige är ett tryggt land”. Där det senare belyser den subjektiva bedömningen och den 

tidigare lägger fram påståendet som fakta. Den höga modaliteten i detta sammanhand kan 

tolkas som ett tecken på ojämna maktförhållanden, då skribenten tar sig frihet att konstatera 

hur flyktingarna kollektivt uppfattar världen. Flyktingarnas egna röster om hur de uppfattar 

Sverige och deras motiv för att komma hit får inte heller något utrymme. Liknade fenomen 

med hur asylsökandes egenskaper essensialiseras har påvisats i Storbritannien under 2005, där 

det visas att flyktingar ofta porträtteras som en homogen massa med liknade egenskaper 

(Khosravinki, 2009). 

Följande citat kommer ifrån tidningen Svenska Dagbladet och är publicerad 2015-11-19 där 

skribenten Ivar Arpi diskuterar hur ”flyktingkrisen” kommer bli en stor ekonomisk belastning 

för Sverige. I artikeln som heter ”Politisk naivitet räcker inte ” visas också hur gruppen 

flyktingar och etablerade svenskar ställs i kontrast genom att gruppen flyktingar framställs 

som framförallt en börda för redan etablerade svenskar: 

Dessutom är inte krisen bara en brist på pengar. Det är allvarligare än så. Alla 

mottagarkommuner kan numera inte ens få fram tak över huvudet. Både MSB och allt fler 

kommuner varnar för att arbetet med och kostnaderna för de asylsökande går ut över 

skola, vård och omsorg för kommunernas medborgare. 

I detta citat visas hur ”flyktingkrisen” ställer etablerade svenskar gentemot gruppen 

flyktingar, där flyktingarnas ankomst kommer sätta press på den svenska välfärdens kapacitet, 

vilket innebär ett hot för de etablerade medborgarna i landet. Det går att förstå genom Halls 
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teorier om hur skillnad mellan grupper skapas genom dikotomier där gruppernas ställs emot 

varandra där det är en självklarhet att de etablerade svenskarna har rätt till välfärden, medan 

gruppen asylsökande inte har samma rätt (Hall, 1997). På detta sätt cementeras skillnaden 

mellan grupperna.  

Följande citat kommer från artikeln ”Ingen lugn kovändning men en tjurrusning i panik” som 

är publicerad i tidningen dala-demokraten 2015-12-05 och är skriven av Göran Greider. I 

artikeln argumenterar skribenten för varför en hårdare migrationspolitik var nödvändig men 

motvilligt accepterad: 

Jag ställde upp på den första migrationspolitiska överenskommelsen mellan regeringen 

och de fyra allianspartierna. Jag ställde upp på den åtstramning som regeringen därpå 

kom med. Inte med glädje eller entusiasm, utan i ett slags sorgsen realism. Jag gjorde det 

av det enkla skälet att ett asyltryck på 30-40 000 i månaden i längden inte kommer att 

fungera. Troligen är det vad en överväldigande majoritet av svenska folket också anser.  

I ovanstående citat talar skribenten om vad en majoritet av den svenska befolkningen anser, 

och detta används som ett argument för att vara mer restriktiv i migrationspolitiken. I 

uttalandet: ”troligen är vad en överväldigande majoritet av svenska folket anser” är 

modaliteten låg då skribenten skriver ”troligen” och därmed tar in sin egen uppfattning om 

fallet och inte konstaterar hur det ligger till genom att påskina att det är fakta. Det kan ändå 

tolkas som att skribenten stärker sitt argument för minskningen av asylsökande genom att 

essensialisera de etablerade svenskarnas uppfattning. Etablerade svenskars uppfattningar blir 

essensialiserade av skribenten och skillnaden mellan grupperna etableras då flyktingarnas 

egna eventuella uppfattningar inte tas som ett argument. När väl flyktingarna diskuteras i 

citatet gör skribenten det genom att reducera dem till enbart kvantiteter genom att peka på att 

ett asyltryck på 30-40 000 inte kommer fungera. 
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Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka hur flyktingar porträtteras i offentlig debatt i 

Sverige under flyktingkrisen 2015. Detta med fokus på hur de framställs som ett hot, en resurs 

och en grupp med skyldighet att hjälpa. Det har etablerats genom min analys att alla dessa 

positioner var framträdande i varierade omfattning i debatten under denna tidsperiod, även om 

urvalet för att göra en generaliserad bedömning inte har varit tillräckligt stort. Jag har under 

analysen visat på hur en riskdiskurs har varit den dominerade och hur diskursen som jag kallat 

resurs har förhållit sig till denna som den dominerade genom att argumentera emot 

densamma.  

Riskdiskursen bygger på ett antagande om att flyktingar utgör en risk för nationen Sveriges 

välfärd i ekonomisk mening, då flyktingarna porträtteras som en belastning. Detta går också i 

linje med australiensisk diskursforskning där asylsökande framställdes som en grupp vilken 

kommer hota välfärden ekonomiskt. Där argumenterades det för att stänga gränser för grupper 

som hotar nationen och som kommer att bli en ekonomisk belastning (Lueck, Due & 

Augoustinos, 2015). Det finns också likheter med den svenska studien av Ylva Brune vilken 

analyserade mediaklimatet under 1993 och 1975, där också hon hittade mönster på hur 

flyktingarna blir kodade som en risk genom metaforer som flod, ström och invasion (Brune, 

1994). Inom diskursen jag kallar risk är det just de ekonomiska riskerna som är betonade och 

kulturellt och religiöst annorlundaskap är inte kommenterat, detta tillskillnad från 

rapporteringen i ett tysk kontext 2015.   

Riskdiskursen går dels att förstå genom Ulrich becks teorier om risksamhället, då det 

dominerade i diskursen är just de okontrollerade risken flyktingar utgör. Det skapar ett fokus 

på rädsla och hot vilket kommer drabba hela samhället, och inte enbart enskilda etablerade 

grupper, det skapas en gemensam solidaritet med rädsla som förtecken (Beck, 2000). Det går 

också att förklara med hjälp av Marx teorier om hur det som inte är ekonomiskt gynnsamt 

genom lönearbete och mervärdesproduktion inte kommer premieras i ett kapitalistiskt system, 

utan här är flyktingarna ett hot ekonomiskt. Inom diskursen ses flyktingarna inte som möjliga 

framtida lönearbetare utan som en belastning på den svenska välfärden, vilket resulterar i att 

de, i enlighet med den kapitalistiska logiken, inte kommer vara värdefulla (Marx, 2000). 

Diskursen resurs tar en motsatt position genom att istället porträttera flyktingarna som 

gynnsamma för Sveriges ekonomi. En likhet mellan diskursen risk och resurs är att de båda 
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har förhållit sig till relationen mellan Sverige och flyktingar där den eventuella skadan eller 

vinsten för nationen har varit i fokus, och inte flyktingarnas egna uppfattningar. Flyktingarna 

blir då inte representerade i sig själva med egna egenskaper utan alltid i relation till Sveriges 

skada eller nytta. Det visar på hur det dominerande subjektet inte är flyktingarna själva, utan 

de blir ofta reducerade till att definieras som ”de andra” i relation till de etablerade svenska 

medborgarna eller Sveriges ekonomi. De blir reducerade till en ekonomisk kategori som kan 

vara positiv eller negativ, vilket också var framträdande i studien av Sara Bonfanti (2000) om 

policy kring arbetskraftinvandring år 2008. Där visas hur migranterna blir reducerade till 

deras eventuella tillväxtpotential, vilket också i min studie framgår i diskursen kallad resurs. 

Flyktingarna blir framförallt framställa som ekonomisk kostnad och risk och när det positiva 

med gruppen framhålls görs detta genom en retorik byggd på tillväxt. Ett argument för 

kulturell mångfald som positivt med gruppen är exempelvis frånvarande.  

Min studie visar också att det finns exempel på en humanistisk diskurs där gruppen flyktingar 

blir framställda som en grupp med skyldighet att hjälpa utan motkrav, denna diskurs var dock 

inte dominerade utan endast representerad i två av artiklarna, där den i ena fallet också 

användas som ett argument för en resursdiskurs. Denna diskurs förhåller sig till flyktingarna 

varken som resurs eller börda utan argumenterar emot dessa två genom att hänvisa till retorik 

byggd på alla människors likande egenskaper. Argumentationen inom humanismdiskursen är 

riktad emot att reducera flyktingarna till endaste ekonomiska kvantiteter och hänvisar till 

likheterna mellan människor och det moraliska universella ansvaret vi har gentemot varandra. 

Tidigare forskning har etablerat att det i Sverige under 1990-talet var förekommande att 

reducera flyktingar till krigsoffer vilka skulle solidariseras med, vilket det också finns tecken 

på i min studie, även om en tydlig reducering till krigsoffer inte varit lika framträdande. 

(Eastmond, 2011). Flyktingarnas egenskaper är frånvarande i diskursen humanism medan det 

lyfts fram hur en stor del av de etablerade svenskarna är benägna att öppna sina hem för 

flyktingar. Det kan kopplas ihop med hur positionen hjältar blir öppen för den etablerade 

befolkningen vilken också varit förekommande i ett tyskt sammanhang (Castaneda & Holmes 

2015).  

Genom studien visas hur flyktingar och etablerade svenskar blir uppdelade och grupperna blir 

båda reducerade i sin komplexitet till grupper med få egenskaper. Där flyktingarna i de flesta 

fall behandlas genom att reduceras till kvantiteter i form av kostnader eller belastningar, och 

talas om i metaforer som ström, flod eller kris. Detta går i linje med tidigare forskning kring 
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hur media i Tyskland rapporterat kring flyktingarna (Castaneda & Holmes, 2015), samt med 

svensk kontext, vilket forskaren Ylva Burne konstaterade (Burne, 1994). De etablerade 

svenska medborgarna är många gånger frånvarande i texterna, när de dock är omtalade får de 

bland annat exemplifiera medborgare som redan är lönearbetare och resurser. På detta sätt 

ställs de i ett dikotomt förhållande till flyktingarna som oftast representeras som en 

ekonomisk börda. I resursdiskursen blir flyktingarna istället porträtterade dikotomt gentemot 

etablerade svenskar genom att etablerade svenskar redan betraktas som en resurs medan 

flyktingar ses som potentiella resurser. Även inom humanism diskursen används etablerade 

svenskars uppfattningar som ett argument, det visar på likheterna mellan alla tre diskurser då 

alla visat tecken på att stärka sina argument genom redan etablerade svenskars uppfattningar. 

Det kan då tolkas som att denna grupps uppfattningar är fokus i diskurserna.  

Sammantaget visar resultatet på hur skillnaden mellan gruppen etablerade svenskar och 

gruppen flyktingar produceras genom framförallt de ekonomiskt betonade diskurserna risk 

och resurs.  Det kan alltså tolkas som den kapitalistiska logiken skapar motsättningar mellan 

grupperna etablerade svenskar och flyktingar, då varderas möjliga ekonomiska bidrag eller 

börda blir huvudfokus.   

Denna ”flyktingkris” är i min studie en kris för Sverige och välfärden och kodas inte som en 

kris för gruppen flyktingar, utan deras eventuellt krisartade situation är frånvarande då fokus 

läggs på hur etablerade svenskar och Sveriges ekonomi blir utsatta för krisen genom 

flyktingarnas ankomst. Det kan förklaras med att den diskursordning som svenska ledarsidor 

utgör i Sverige inte är öppen för flyktingar som arena, utan är skriven både av och för redan 

etablerade svenskar.   

Diskurserna i min studie visar sig bidra till att marginalisera en redan utsatt grupp, vilka 

genom denna typ av retorik i stora delar blir reducerade till enbart en ekonomisk kategori, 

vilket går att förstå genom att i ett kapitalistiskt samhälle blir människor definierade och 

bedömda efter deras eventuella bidragande eller börda. Att krisen kodas som en kris för 

Sverige och inte för flyktingarna bidrar också att marginalisera flyktingarna och koda dem 

som ”dom andra”. 
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